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RESUMO 

 

Tendo em vista os diferentes usos do espaço costeiro e a crescente expansão da 

indústria do petróleo no Brasil nas últimas décadas, percebe-se a importância do 

planejamento territorial estratégico para as suas atividades, uma vez que sua 

presença possui inúmeras influências local e regionalmente. O município de Rio 

Grande há mais de oitenta anos vem experimentando tais influências, inicialmente 

através da instalação da Refinaria de Petróleo Ipiranga (atual Refinaria 

Riograndense), seguido do píer petroleiro (hoje administrado pela Transpetro), o 

terminal marítimo da Braskem, o estabelecimento do Polo Naval, a futura Usina 

Termelétrica, e prospectivamente, a exploração e produção de petróleo e gás na 

Bacia de Pelotas. Neste contexto, pretendeu-se elucidar nessa dissertação as 

origens da indústria do petróleo no município de Rio Grande, respondendo questões 

quanto à manifestação da indústria petrolífera no município e seus efeitos 

socioespaciais e socioeconômicos. Objetivou-se analisar sua atuação em Rio 

Grande, identificando suas influências socioeconômicas e sua abrangência espacial, 

especificadamente, mapear a espacialidade dos fluxos de insumos e produtos, 

identificar as influências socioeconômicas desta atividade, bem como estruturar, a 

partir dos segmentos de upstream, midstream e downstream, toda a cadeia de 

produção ligada à indústria do petróleo em Rio Grande. Como método de análise 

utilizou-se o estudo de caso focado na atuação da indústria petrolífera no município 

de Rio Grande. Fez-se uso de pesquisa bibliográfica e consulta aos gestores das 

empresas relacionadas diretamente à mesma, a fim de levantar dados referentes à 

empregabilidade, identificar os tipos de produtos, suas origens e destinos, como 

também os tributos e royalties gerados. A partir da análise dos resultados obtidos 

pode-se perceber que mesmo sob uma menor perspectiva de atuação, 

diferentemente da encontrada quando há atividades de exploração e produção, a 

avaliação das ações dos empreendimentos, relacionados a essa indústria, trata-se 

de algo extremamente relevante para compreender os aspectos socioeconômicos 

por ela ocasionados.  

 

Palavras-chave: Gerenciamento Costeiro, indústria do petróleo, royalties, segmentos 

upstream-midstream-downstream, Rio Grande. 

 



ABSTRACT 

 

In view of the different uses of coastal areas and the increasing expansion of the oil 

industry in Brazil in recent decades, we see the importance of strategic territorial 

planning for their activities, since their presence has numerous influences locally and 

regionally. The city of Rio Grande for more than eighty years has experienced such 

influences, initially by installing the refinery Petróleo Ipiranga (Current Refinery 

Riograndense), followed by oil pier (now administered by Transpetro), the maritime 

terminal of Braskem, the establishment of Naval pole, the future Thermal Power 

Plant, and prospectively, exploration and oil and gas production in the Pelotas Basin. 

In this context, the aim was to elucidate this thesis the origins of the oil industry in Rio 

Grande, answering questions about the manifestation of the oil industry in the city 

and its socio-spatial and socio-economic effects. This study intend to analyze his 

performance in Rio Grande, identifying their socioeconomic influences and their 

spatial extent as well, specifically, map the spatiality of input and products flows, 

identify the socioeconomic influences of this activity and structure, from segmentes 

upstream, midstream and downstream, the entire production chain linked to the oil 

industry in Rio Grande. The analysis method used the case study focused on the 

performance of the oil industry in Rio Grande. There was use of bibliographic 

research and consultation to managers of companies directly related to it, in order to 

collect data related to employability, identify the types of products, their origins and 

destinations, as well as taxes and royalties generated. From the analysis of the 

results can be seen that even in a smaller perspective of action, unlike that found 

when there is exploration and production activities, the evaluation of the actions of 

developments related to this industry, it is something extremely important to 

understand the socioeconomic aspects caused by it. 

 

Keywords: Coastal Management, the oil industry, royalties, segments upstream, 

midstream and downstream, Rio Grande. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A zona costeira apresenta inúmeras formas de uso e ocupação de seu 

espaço terrestre. No Brasil se defronta com a presença tanto de tribos indígenas 

quase isoladas, quanto com complexos territoriais urbano-portuário-industriais de 

grande magnitude funcional, colocando a tais assimetrias de escala demográfica, 

econômica e ambiental significativo desafio às políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento sustentável de seu vasto litoral.  

Por se tratar de um universo heterogêneo e de convivências funcionais 

diferenciadas, contando ainda com a presença de quadros naturais de elevada 

biodiversidade e relevância ecológica, a alta conflituosidade de potencialidades no 

uso do espaço costeiro se torna evidente, o que releva o papel do planejamento e 

ordenamento territorial nestas áreas. 

Tais potencialidades vêm sendo exploradas através do processo de ocupação 

em um ritmo cada vez mais veloz e intenso, na qual se destacam os processos de 

urbanização, industrialização e a exploração turística. Assim, analisar tais vetores de 

desenvolvimento através de sua lógica de instalação permite prospectar cenários 

voltados ao comportamento futuro da dinâmica de ocupação da zona costeira.  

Cada cidade litorânea possui sua particularidade quanto aos vetores de 

desenvolvimento. Estes podem ser induzidos de forma exógena e/ou endógena, 

onde a primeira refere-se ao desenvolvimento oriundo de recursos de fora da região, 

ou a uma tomada de decisões do tipo top-down1; a segunda refere-se ao 

desenvolvimento com recursos da própria região, decisões do tipo bottom-up2.  

Programas governamentais setoriais como grandes projetos infraestruturais e 

complexos industriais, predominantemente gestados na esfera federal e voltados ao 

desenvolvimento regional, focados na redução das assimetrias econômicas 

regionais, produzem significativas alterações na dinâmica dos territórios onde os 

mesmos são implantados, potencializando conflitos de uso entre as atividades 

econômicas tradicionais e as novas atividades induzidas.  

                                                           
1
 Decisões de cima para baixo 

2
 Decisões de baixo para cima 
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A cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é um exemplo de cidade 

costeira que acumula em sua paisagem urbano-natural objetos técnicos que 

traduzem ações induzidas tanto exogenamente, como endogenamente. Se as 

infraestruturas portuárias refletem no tempo ações exógenas, particularmente dos 

sucessivos governos federais ao longo do século XX, há testemunhos na 

infraestrutura industrial dos séculos XIX e XX que traduzem iniciativas de 

empreendedores locais. 

No entanto, é ao final da década de 60 e início da década de 70 do século XX 

que o padrão histórico de desenvolvimento local se modifica drasticamente, a partir 

da construção das instalações do chamado Superporto e seu Distrito Industrial 

adjacente, que imporão à dinâmica territorial um padrão essencialmente exógeno de 

desenvolvimento. 

A este primeiro ciclo exógeno de desenvolvimento segue-se um segundo, 

ligado ao início da privatização transnacionalizada do complexo portuário-industrial 

ocorrida na década de 90, que levou, a partir do ano 2000, a rápida expansão e 

diversificação dos serviços logísticos portuários em geral, principalmente atrelados à 

carga de contêineres. Presentemente, um terceiro ciclo de desenvolvimento 

exógeno está associado à reativação da indústria naval no país, onde Rio Grande 

passou a sediar estaleiros voltados a construção de plataformas offshore. 

No que respeita as atividades ligadas à indústria do petróleo em Rio Grande, 

a mesma tem início na década de 30 do século XX, a partir da inauguração da 

Refinaria de Petróleo Ipiranga, às margens do Saco da Mangueira e, posteriormente, 

na década de 50, do Píer Petroleiro na área da 4ª Secção da Barra, posteriormente 

denominada de Superporto, vinculado as atividades da refinaria e mais tarde 

também as atividades das indústrias de fertilizantes e mesmo das atividades de um 

terminal portuário de tancagem de combustíveis da Petrobras.  

Ambas as instalações sofreram ampliações ao longo da segunda metade do 

século XX, chegando a Refinaria a dobrar a sua capacidade de refino diário de 9.600 

barris para 18.000 barris, capacidade esta que se mantém inalterada até o presente. 

Já o Píer Petroleiro foi totalmente reequipado e teve a sua capacidade operacional 

duplicada ainda nos anos 90 do século XX, passando sua gestão para a Petrobras 

Transporte S.A. (Transpetro).  
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No início da primeira década do século XXI, um pool formado pelas empresas 

Petrobras, Braskem e Ultra, adquire a Refinaria de Petróleo Ipiranga, implicando no 

aumento da presença da Petrobras no complexo portuário-industrial de Rio Grande, 

agora representado por atividades de refino de petróleo, armazenamento de 

combustíveis e carga e descarga de combustíveis e outros produtos químicos. 

Ainda nesta década, tem início a construção das instalações do Dique Seco 

do Estaleiro Rio Grande na área do Superporto, projeto induzido pela Petrobras, 

voltado a construção de oito cascos replicantes de plataformas offshore, além da 

construção de três navios-sonda, todos os projetos destinados as atividades de 

exploração de óleo e gás na Bacia de Santos, camada Pré-Sal. Juntamente a isto, a 

Petrobras anunciou em 2015 o lançamento do Edital com vistas a uma futura 

atividade de prospecção e exploração de óleo e gás na Bacia de Pelotas, o qual, 

porém, não obteve resultado quanto a possíveis empresas interessadas, dada a 

crise econômica vigente no país.  

Em síntese, até o ano de 2020, a Petrobras deverá manter atividades em Rio 

Grande ligadas a logística do petróleo (praia de tanques de combustíveis e Píer 

Petroleiro), refino de petróleo (Refinaria Riograndense), construção naval (ERG 1 e 

ERG 2) e, provavelmente, para além de 2020, atividades de produção e exploração 

offshore (Bacia de Pelotas).  

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

O produto dessa dissertação busca dar relevância a indústria do petróleo no 

município de Rio Grande e região, uma vez que, conforme destaca Piquet (2007, p. 

15): “são poucos os trabalhos que buscam analisar as perdas e ganhos das regiões 

que abrigam tais investimentos”. Ainda conforme a autora, a avaliação dos impactos 

dos empreendimentos voltados à indústria petrolífera não se trata de algo trivial, 

uma vez que influencia para além da esfera local/regional (Idem, p. 23).  

O ordenamento dos espaços costeiros brasileiros é uma política 

governamental, estabelecida no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

(PNGC)3 que visa o planejamento integrado dos recursos costeiros de uma forma 

                                                           
3
 Constituído pela Lei 7.661/88, cujos detalhamentos e operacionalização foram objeto da Resolução 

nº 01/90 da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). 
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sustentável. Partindo do princípio que grande parte das reservas petrolíferas 

existentes no Brasil é offshore, nota-se a importância do debate quanto a dinâmica 

da indústria exploradora deste recurso e seus impactos socioeconômicos e 

ambientais na zona costeira brasileira. 

Neste sentido, buscou-se nessa dissertação identificar as influências geradas 

pela indústria do petróleo no município de Rio Grande, sua importância 

socioeconômica e sua abrangência em termos de relações espaciais de seus 

insumos e produtos nas escalas local, regional, nacional e internacional.  

Tem-se consciência que a inserção da indústria petrolífera gerou alterações 

na cidade de forma direta e indireta. Como ação direta tem-se os terminais 

portuários responsáveis pela logística distributiva e de armazenamento, juntamente 

ao setor responsável pelo refino. Indiretamente, age na indução do Polo Naval e 

Offshore, bem como nas atividades de exportação/importação do Polo Petroquímico, 

além da instalação de uma usina de regaseificação e termelétrica a partir do gás 

natural (GNL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Futuramente, poderá acarretar na última fase da cadeia de produção da 

indústria petrolífera, com a produção e exploração da Bacia de Pelotas, tendo-se 

assim, o ciclo completo de sua cadeia de produção na cidade: refino, transporte e 

armazenamento de petróleo e derivados, produtos petroquímicos, gás natural, 

plataformas e embarcações de apoio marítimo, produção e exploração offshore de 

petróleo e gás natural na costa gaúcha. 

O enfrentamento de tal temática no âmbito de um Programa de Pós-

Graduação em Gerenciamento Costeiro se explica na medida em que a indústria do 

petróleo no Brasil, à exceção das atividades da Petrobras na região de Urucu no 

coração da Bacia de Solimões, se estruturou quase que exclusivamente na zona 

costeira, considerando as primeiras explorações onshore no Recôncavo Baiano, 

passando pela consolidação da exploração offshore na Bacia de Campos na costa 

do Estado do Rio de Janeiro, pela localização das refinarias de petróleo, terminais 

portuários e polos petroquímicos, até a recente exploração dos recursos petrolíferos 

offshore do Pré-Sal na costa do Estado do Espírito Santo. 

Buscar-se-á demonstrar ao longo dessa dissertação que o município de Rio 

Grande, município litorâneo situado no extremo sul do Estado do Rio Grande do Sul, 
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é um microcosmo dessa importante cadeia de produção no contexto da economia 

nacional e, principalmente, regional. 

Assim, compreender como essa indústria estratégica à economia das nações 

modernas vem se desenvolvendo na zona costeira, especificamente no município de 

Rio Grande, ao longo de quase um século, oitenta anos (1937-2017) para ser mais 

preciso, é tema que se impunha. 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

Com base nos argumentos expostos na justificativa, tem-se, como objetivo 

geral dessa dissertação, uma análise da atuação da indústria do petróleo no 

município costeiro de Rio Grande entre os anos de 2009 e 2016, identificando suas 

influências socioeconômicas e sua abrangência espacial em termos de fluxos de 

insumos e produtos nas escalas local, regional, nacional e internacional.  

Como objetivos específicos, tem-se:  

1º.) mapear, para cada etapa do ciclo da indústria do petróleo operando em 

Rio Grande, ou em vias de operar, a espacialidade dos fluxos de insumos e 

produtos;  

2º.) identificar as influências socioeconômicas (empregabilidade, tributação e 

royalties) dessas atividades no município de Rio Grande; 

3º.) estruturar, a partir dos segmentos de downstream, midstream e upstream, 

toda a cadeia de produção ligada a indústria do petróleo em Rio Grande. 

 

 

1.3 PROBLEMÁTICA 
 

No contexto da temática proposta, pretende-se elucidar nessa dissertação as 

origens da indústria do petróleo no município de Rio Grande, respondendo os 

seguintes questionamentos: Como ocorreu tal fenômeno? Por que ele se manifesta 

no município? Quais são seus efeitos sócio-espaciais e socioeconômicos? 

Com vistas a responder tais questionamentos, assumiu-se, preliminarmente, 

como recorte temporal para essa análise, o período de uma década (2006/2015), de 

modo a possibilitar a obtenção de dados tanto no setor público como no privado, que 
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permitisse uma melhor interpretação dos processos socioeconômicos e sócio-

espaciais derivados das atividades desse setor produtivo no município, 

prospectando-se, a partir de então, as principais tendências de expansão das atuais 

atividades dessa indústria que se configurarão a partir da implantação da 

regaseificação de gás natural, consolidação do Polo Naval e Offshore, bem como 

com uma provável futura exploração de óleo e gás na Bacia de Pelotas, que, se 

concretizadas, demandarão significativas ampliações das instalações da Petrobras e 

outros operadores privados atualmente existentes no país, além das demais 

atividades já existentes ligadas a este setor no sul da zona costeira brasileira. 

  

 

1.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

  

A dissertação teve caráter exploratório, visando uma maior familiaridade com 

a problemática levantada. Com vistas a alcançar os objetivos propostos e responder 

aos questionamentos formulados, fez-se uso do estudo de caso como procedimento 

metodológico. Optou-se por este método de estudo qualitativo por acreditar ser o 

método que permitiria melhor entendimento dos fenômenos contemporâneos em 

profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre 

o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes, conforme ressalta Yin 

(2010, p. 39).   

A fim de identificar as influências da indústria do petróleo na cidade de Rio 

Grande, utilizou-se da pesquisa bibliográfica (em livros, artigos, periódicos, revistas 

especializadas, sites informativos e publicações de grupos de estudo do Brasil), bem 

como se buscou junto aos gestores dos terminais portuários e da refinaria, dados 

referentes à identificação dos tipos de produtos, origem e destino, como também 

quantidades refinadas e transportadas, demandando o uso de recursos e técnicas 

estatísticas, traduzidas em tabelas e gráficos.  

A pesquisa bibliográfica buscou expor as particularidades em torno da história 

do petróleo no Brasil, para identificar a estruturação dessa indústria no país. Durante 

esta etapa, percebeu-se a falta de referências atualizadas, com data máxima das 

publicações limitadas ao ano 2000, bem como bibliografias completas a respeito do 

tema. Grande parte das informações disponíveis faz referência ao período pós-
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criação da Petrobras, em 1953, sendo negligenciada na maioria das vezes a história 

pretérita do petróleo no país. Para a elaboração de um histórico pouco mais 

aprofundado, antecedente a criação da Petrobras, fez-se necessário a consulta a 

diversos autores, reunindo assim as diversas informações espalhadas disponíveis. 

Posteriormente, iniciou-se o contato com os agentes relacionados a esta 

pesquisa: Refinaria de Petróleo Riograndense, Transpetro e Braskem. Junto a 

Refinaria, tratou-se diretamente com a Assessora de Comunicação, Sra. Andrea 

Muller. Ela disponibilizou todo o material concernente à história da empresa, bem 

como as informações relacionadas à empregabilidade, materiais refinados, origem e 

destino dos mesmos, de 2009 a 2015.  

No que respeita a Transpetro, após solicitação formal ao Gerente Setorial da 

empresa, tratou-se diretamente com a Sra. Fernanda Hartmann, Gerente Geral de 

Comunicação e Responsabilidade Social. Foram disponibilizadas informações 

referentes à história do terminal Terig, empregabilidade e produtos movimentados. 

Quanto à origem e destino dos produtos, a disponibilização destas informações ficou 

inviabilizada, uma vez que o terminal não era alfandegado, ou seja, até o mês de 

maio de 2016, a Transpetro não possuía autoridade para alfandegar, ficando a 

competência com a Superintendência do Porto do Rio Grande (SUPRG). Sendo 

assim, as informações de recebimento e destino, após repasse à Petrobras, não 

eram armazenadas na subsidiária, possuindo apenas dados de controle pessoal de 

aproximadamente um ano. No entanto, a partir do mês de junho de 2016 o Terig 

passou a ser alfandegado. 

Com relação à Braskem, descobriu-se que a mesma é operada pela empresa 

Odfjell Terminals Granel Química Ltda., possuindo apenas um funcionário da 

Braskem lotado no terminal de Rio Grande, sendo o restante de seus funcionários 

integrantes de uma empresa terceirizada, a GPS. Após o contato inicial com o 

Supervisor de Meio Ambiente, o Eng. Sanitarista e Ambiental Luiz Paulo dos Santos 

Campos, pessoa que fora designada pela portaria a instruir o procedimento de 

obtenção de informações da empresa, comunicou-se a confidencialidade das 

mesmas, passando o contato ao único funcionário da Braskem, onde somente ele 

poderia conceder a liberação. Após inúmeros contatos mal sucedidos por e-mail, 

descobriu-se na empresa que o mesmo ficava pouco no terminal, visto que ele 

atendia outros terminais do país também. Tais fatos impossibilitaram a obtenção dos 
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dados referentes à empregabilidade. Assim, as informações históricas, bem como 

produtos movimentados e armazenados, origem e destino dos mesmos referentes 

há um ano (maio de 2015 a abril de 2016) foram obtidos através do sítio eletrônico 

da Braskem. 

No que se refere à tributação e royalties oriundos das atividades da indústria 

do petróleo em Rio Grande, obteve-se informação junto à Secretaria da Fazenda da 

Prefeitura Municipal de Rio Grande, através do sítio eletrônico da mesma, que 

disponibiliza relatórios de recursos recebidos no link “contas públicas”, sendo 

necessário observar ano a ano. 

No que respeita a empregabilidade, as dificuldades encontradas se 

restringiram a obtenção dos dados de emprego formal total e por setor da economia 

em Rio Grande junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED) do Ministério do Trabalho, Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

também do Ministério do Trabalho, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE) do 

Estado do Rio Grande do Sul. Os dados disponíveis nestes sites apresentam os 

empregos formais totais anuais, o que impossibilitou uma análise da correlação 

entre os empregos gerados, por exemplo, na Refinaria Riograndense, e o total dos 

empregos industriais em Rio Grande, a fim de demonstrar a porcentagem daqueles 

em relação a estes, o que permitiria demonstrar a importância ou não do quantitativo 

da refinaria no contexto social do município.  

Todas essas dificuldades encontradas na obtenção dos dados necessários a 

realização dessa dissertação resultaram em que o recorte temporal inicialmente 

previsto de uma década (2006/2015) fosse alterado para o período 2009/2016, isto 

é, oito anos, com a ressalva de que para cada ator analisado, a periodicidade fosse 

distinta tanto para dados socioeconômicos, como para dados de movimentação de 

insumos e produtos, bem como para a espacialização da malha de fluxos gerada por 

cada um desses atores. 

A dissertação teve também caráter descritivo e aplicado, buscando 

embasamento teórico-metodológico nos seguintes autores brasileiros que se 

dedicam a análise da indústria do petróleo no norte fluminense, com ênfase em seus 

impactos sociais e econômicos em âmbito local e regional: Rosélia Piquet (2007), 

cujas reflexões teórico-metodológicas abordam a dinâmica regional da indústria do 
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petróleo; Ailton Mota et al. (2007), que trata dos impactos socioeconômicos e 

espaciais em um estudo de caso do Pólo Petrolífero em Macaé/RJ; Eduardo Rappel 

(2007/2010), focado nas tendências e oportunidades no próximo ciclo de expansão 

da indústria do petróleo voltados às áreas de processamento e refino, bem como 

para áreas de transporte e distribuição; e Frédéric Monié (2010), que traz aspectos 

relacionados a industrialização e organização do espaço regional das atividades 

ligadas à tal indústria. Todos os profissionais mencionados procuram entender as 

relações dos impactos da indústria do petróleo na organização do espaço regional e 

municipal, sobre uma perspectiva socioeconômica.  

Cabe ressaltar que a referência a tais autores não implicou em uma análise 

comparada entre a realidade da dinâmica da indústria do petróleo presente no 

Estado do Rio de Janeiro e a realidade vivida pelo município de Rio Grande com as 

atividades dessa indústria, dadas as escalas territorial, econômica e social 

envolvidas no primeiro em relação ao segundo. 

Uma análise comparativa demandaria um levantamento exaustivo de dados 

socioeconômicos cobrindo um recorte temporal de no mínimo duas décadas, como é 

o caso das análises e avaliações produzidas por estes autores, a fim de possibilitar 

uma verdadeira avaliação, e posterior comparação com a realidade fluminense, dos 

processos sócio-espaciais e socioeconômicos experienciados por Rio Grande no 

mesmo período de tempo. 

Assim, a referência aos mesmos se resumiu tão somente a estabelecer uma 

ligação teórica entre ambas as realidades, buscando visualizar similitudes que se 

traduzam em uma possível reprodução, em menor escala, dos mesmos processos 

sócio-espaciais e socioeconômicos vivenciados por Rio Grande com o 

desenvolvimento e a diversificação desta indústria na zona costeira. 

Portanto, no escopo dessa dissertação, e tendo em conta as limitações 

temporais e restrições no acesso a dados socioeconômicos, especialmente no que 

se refere à empregabilidade, tributação e royalties, pretendeu-se replicar para o caso 

de Rio Grande alguns princípios metodológicos aplicados por aqueles autores ao 

Estado do Rio de Janeiro, principal região costeira produtora de petróleo e gás 

natural do país, focando as relações sócio-espaciais e os efeitos socioeconômicos 

desencadeados pelas áreas de processamento e refino junto a Refinaria de Petróleo 

Riograndense, característicos do setor de downstream, bem como de transporte e 
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distribuição junto ao Terminal da Transpetro, que caracterizam o setor de midstream 

dessa indústria.  

Buscou-se, também, brevemente, destacar as novas atividades induzidas 

indiretamente pela Petrobras no município, como o Polo Naval e Offshore, 

fundamental para o desenvolvimento das atividades de upstream dessa indústria, 

tanto na Bacia de Campos, como na Bacia de Santos, além das atividades 

desenvolvidas pelo Terminal da Braskem ligado ao Polo Petroquímico de Triunfo, 

que caracteriza o setor de downstream dessa indústria. 

Prospectivamente, buscou-se destacar as futuras atividades ligadas a 

regaseificação de gás natural liquefeito (GNL), atividade característica do setor de 

downstream, bem como as perspectivas de exploração offshore de óleo e gás 

natural na Bacia de Pelotas, que caracterizarão a presença na região das atividades 

ligadas ao setor de upstream dessa indústria. 

Daí entender-se a relevância, nessa dissertação, dessa breve análise 

prospectiva, a fim de demonstrar as dimensões e a complexidade funcional e 

operacional que tal fato desencadeará, com significativos desdobramentos às 

atividades portuário-industriais em nível local e regional.    

Com vistas a melhor visualização das malhas de relações espaciais 

desencadeadas pelos atores aqui trabalhados, foram elaborados mapas utilizando-

se o software ArcGis 10, disponibilizado pela Universidade, junto ao Laboratório de 

Gerenciamento Costeiro (LABGERCO), para a construção das redes de fluxos dos 

principais insumos e produtos utilizados por cada uma das três atividades apontadas 

no ciclo dessa indústria em Rio Grande. Os dados utilizados foram obtidos através 

de levantamento de campo diretamente na Refinaria Riograndense e Transpetro. 

Foram confeccionados dez mapas: o primeiro apresenta a localização do município 

de Rio Grande, área desse estudo; o segundo, sintetizando informações de quatro 

mapas, relaciona a origem do petróleo cru processado e apresenta as regiões de 

destino dos produtos refinados pela Refinaria Riograndense; o terceiro evidencia a 

origem do bunker de abastecimento dos navios realizado pela Transpetro; o quarto 

exibe os locais de abastecimento do mesmo realizados pela Transpetro entre 2015 e 

2016, onde houve a necessidade de se georreferenciar no mesmo software uma 

imagem obtida através do programa Google Earth para melhor visualização dos 

píeres mencionados, uma vez que haviam inúmeras informações de abastecimento, 
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impondo a utilização dos meses intermediários de cada estação do ano (agosto, 

novembro, fevereiro e maio); o quinto e sexto mapas fazem menção a Braskem, 

onde em um se apresenta a origem dos insumos armazenados e transportados na 

mesma, e, no outro, o destino dos mesmos entre maio de 2015 e abril de 2016; o 

sétimo apresenta a espacialidade da indústria do petróleo em Rio Grande, deduzido 

da figura 21, que demonstra a estruturação dessa indústria no município, onde 

aproveitou-se a imagem já georreferenciada para melhor visualizar tal 

espacialização; o oitavo informa sobre a origem do gás natural que suprirá a Usina 

de Regaseificação de Rio Grande; o nono evidencia a localização da Bacia de 

Pelotas e dos respectivos blocos sob concessão da Petrobras; e o décimo e último 

sintetiza a localização operacional das plataformas integradas em Rio Grande, bem 

como as áreas de destino dos cascos replicantes construídos em Rio Grande e 

aqueles destinados a finalização e construção na China. 

A partir da metodologia proposta, foi possível traçar um panorama sobre as 

atividades dessa indústria em Rio Grande, visualizando seus efeitos para a 

economia local. Com base nesta metodologia e nos resultados alcançados, 

estruturou-se a dissertação como segue: um primeiro capítulo contendo essa 

introdução; um segundo capítulo abordando o referencial teórico que balizou a 

pesquisa; um terceiro capítulo onde se apresenta um histórico da indústria do 

petróleo no Brasil; um quarto capítulo onde se apresenta um breve histórico dessa 

indústria em Rio Grande; um quinto capítulo onde são apresentados os resultados 

alcançados com a pesquisa, discorrendo-se no mesmo sobre a espacialidade dos 

fluxos de insumos e produtos desencadeados pelas atividades dessa indústria 

localizada em Rio Grande, bem como os efeitos socioeconômicos advindos dessas 

atividades, com foco na empregabilidade, tributação e royalties. Por último, 

apresentam-se as considerações finais a que se chegou com essa dissertação. 

 

 

1.5 ÁREA DE ESTUDO 
 

O município de Rio Grande está localizado na Planície Costeira do Estado do 

Rio Grande do Sul, entre os paralelos 31° 47’02’’ e 32° 39’45’’ de latitude sul e entre 

os meridianos 52° 03’10’’ e 52° 44’10’’ de longitude oeste, conforme mapa 1. Com 

uma área territorial de 2.835,80 Km² de extensão, o município está dividido em cinco 
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distritos: 1º. Distrito (Cidade de Rio Grande e Balneário Cassino), 2º. Distrito (Ilha 

dos Marinheiros, Leonídio e ilhas menores), 3º. Distrito (Povo Novo, Torotama, 

Pesqueiro, Barra Falsa), 4º. Distrito (Taim) e 5º. Distrito (Vila da Quinta). 

 

Mapa 1 – Localização do município de Rio Grande 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Fundado em 1737, ocupa a porção média-sul da Planície Costeira do Rio 

Grande do Sul, e é enquadrado pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (Lei 

nº 7.661, 16 de maio de 1988) como município costeiro, por possuir 67 km de costa, 

além de sofrer influência direta da área estuarina da Lagoa dos Patos adjacente. 

O município tem seu centro histórico assentado em uma península margeada 

pelas águas do estuário, em terreno extremamente plano, com cotas médias de 5 

metros, possuindo em sua periferia lagoas costeiras e arroios que servem de 

escoadouros das águas represadas em banhados. 

Tem na função portuário-industrial sua principal atividade econômica, 

organizando-se o complexo portuário em três estruturas distintas: Porto Velho, Porto 

Novo e Superporto. É sede do Comando do 5° Distrito Naval e da Universidade 

Federal do Rio Grande, vocacionada para os ecossistemas costeiros e oceânico. 

Possui ainda o maior Distrito Industrial retroportuário da Região Sul do Brasil. É 

neste complexo portuário-industrial que a indústria petrolífera vem se estruturando, 
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especialmente nas últimas três décadas, como se procurará demonstrar ao longo 

dessa dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Com a finalidade de compreender as características e os aspectos principais 

das atividades ligadas a indústria do petróleo abordados nessa dissertação, 

apresenta-se, a seguir, uma breve discussão a respeito dos conceitos básicos 

utilizados nessa indústria, a fim de dimensionar e esclarecer a base teórica utilizada. 

 

 

 2.1 CICLO DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 
 
 

Diversos são os segmentos relevantes que se fazem presentes para o 

funcionamento da Indústria Petrolífera. Baseando-se nisto, tem-se descrito 

brevemente a cadeia de valor desta indústria, cujo é composto por: exploração e 

produção (E&P), transporte, refino, distribuição e revenda de seus derivados. 

A cadeia de E&P estrutura-se com base no ciclo de vida do campo petrolífero, 

ou seja, os processos de exploração, desenvolvimento e produção acompanham a 

produtividade do campo, onde os objetivos buscados em cada uma dessas etapas 

são distintos. A etapa de exploração visa buscar, identificar e quantificar novas 

reservas de petróleo e gás. 

Normalmente nesta etapa realizam-se o levantamento de dados exploratórios, 

interpretação exploratória, sondagem exploratória, delimitação dos campos e o 

estudo do reservatório. Já a etapa de desenvolvimento planeja a abordagem e 

define os recursos necessários para a produção, visando a maximização da 

rentabilidade da reserva, incluindo toda a preparação para a etapa de produção. A 

última etapa, relacionada à produção, objetiva a extração do petróleo e gás da 

reserva, visando a potencialização de sua vida útil. 

No processo de refino obtêm-se diversos derivados de petróleo, dentre os 

quais se destacam os combustíveis. Os processos utilizados nas refinarias variam 

de acordo com o tipo de óleo. Há vários tipos de técnicas utilizadas para promover a 

separação dos componentes mais leves dos mais pesados. Como exemplo, tem-se 

a destilação primária (onde se obtêm a gasolina, óleo diesel, nafta, solventes, 
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querosenes e uma parte de GLP), destilação a vácuo (diesel e gasóleo), 

craqueamento catalítico (gasóleo = GLP, gasolina e óleo diesel). 

Devido às especificidades desta atividade, seu custo é muito elevado, 

destacando-se como a mais baixa rentabilidade de toda a cadeia produtiva. Nesse 

contexto, a localização da refinaria se torna vital para a logística de distribuição, 

considerando-se diversos fatores, tais como: a região de grande consumo de 

derivados e a proximidade das áreas produtoras de petróleo, para reduzir os custos 

de transporte e garantir a disponibilidade do produto nos principais centros de 

consumo.  

Se, por um lado, a rentabilidade na atividade de refino é baixa, a economia de 

escala obtida em outras atividades é significativa, sendo possível compensar em 

outras atividades, como no transporte. A rede de transportes do petróleo é 

responsável pelo deslocamento do produto desde as áreas de produção até as 

refinarias, como também dos produtos derivados do refino para os mercados 

consumidores.  

Os meios de transporte mais utilizados pela indústria petrolífera são os navios 

petroleiros, dutos e terminais marítimos. Os dutos são classificados em oleodutos 

(transporte de líquidos) e gasodutos (transporte de gases) que por sua vez se 

dividem em terrestres (construídos em terra) ou submarinos (construídos no fundo 

do mar). Os oleodutos também são chamados de polidutos, pois transportam 

derivados de petróleo e álcool. Os navios petroleiros transportam gases, petróleo e 

seus derivados, além dos produtos químicos. A transferência da carga dos navios 

para a terra ou vice-versa é realizada através dos terminais marítimos. 

A distribuição e revenda de derivados são atividades que possuem os 

menores riscos de investimento de toda a cadeia petrolífera, mas que demandam 

também valores elevados. O investimento necessário para a construção de um 

posto pode chegar a um milhão de reais, dependendo da localização, do tamanho e 

dos serviços oferecidos, como lojas de conveniência. 

Além disso, atualmente as normas ambientais são mais severas e exigem 

instalações modernas e seguras. Este é um fator diferencial na concorrência, na 

medida em que um posto construído atualmente tem que atender as especificidades 

impostas pela ANP, os outros postos que estão decadentes não são pressionados a 

atender as mesmas exigências. A distribuição e revenda de combustíveis são 
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consideradas um grande negócio já que os derivados de petróleo possuem alto valor 

comercial, principalmente os combustíveis que são a principal fonte de energia da 

economia. 

 

 

2.2 SEGMENTOS DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS  

 

Em uma mesma indústria existem diversas atividades que devem ocorrer para 

transformar insumos de matérias-primas, conhecimento, trabalho e capital em 

produtos finais adquiridos pelos clientes. A cadeia de valor4 é um dispositivo que 

ajuda a identificar os segmentos independentes, economicamente viáveis na 

indústria. 

As empresas podem usar as cadeias de valor para determinar onde elas são 

fortes e onde têm limitada força competitiva. Todas as indústrias possuem os 

segmentos upstream e downstream, entretanto, na indústria de petróleo e gás, os 

termos de upstream, midstream e downstream são descritores importantes das 

atividades desta indústria, conforme apresentado na figura 1 a seguir. Na verdade, 

estes termos existem ha muito mais tempo do que o conceito de cadeia de valor, 

que surgiu na década de 1980 (INKPEN e MOFFET, 2011, p. 20). 

A bibliografia brasileira trata basicamente dos segmentos upstream 

(montante) e downstream (jusante), onde o primeiro inclui a fase de exploração, 

desenvolvimento e produção; já o segundo segmento abrange as etapas de 

transporte, refino e distribuição. Em alguns casos, ao tratar do segmento midstream, 

ela engloba neste a atividade de refino. A fim de melhor especificar cada etapa do 

ciclo da indústria do petróleo, optou-se pelo referencial teórico norte-americano, que 

compreende as atividades de armazenamento, comercialização e transporte de 

petróleo bruto e gás natural separadamente do downstream. 

Partindo da premissa norte-americana, o segmento upstream de petróleo e 

gás caracteriza-se pela exploração e produção, ou E&P, abrangendo atividades 

relacionadas à procura, recuperação e produção de petróleo bruto e gás natural. O 

midstream fornece a ligação vital entre as zonas de produção e os centros 

                                                           
4
 A cadeia de valor de qualquer empresa em qualquer segmento é o conjunto de atividades criadoras 

de valor desde as fontes de matérias-primas básicas, passando por fornecedores de componentes e 
até o produto final entregue nas mãos do consumidor. (Shank e Govindarajan, 1995) 
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populacionais onde indústrias, refino e clientes residenciais estão localizados. Já o 

processamento, o transporte e a venda de produtos refinados feitos a partir do 

petróleo bruto são estabelecidos no segmento downstream. 

 

Figura 1 – Cadeia de valor global da indústria de óleo e gás 

Fonte: IKPEN e MOFFET, 2011, p. 21. Traduzido e adaptado pela autora, 2016. 

 

 

2.2.1 SEGMENTO UPSTREAM 

 

Este segmento, relativo às atividades de exploração e produção, segundo 

Cardoso (2012, p. 90) “consiste em uma série de atividades complexas, que 

prescindem de vultosos investimentos e profissionais altamente qualificados para 

pôr termo ao seu objetivo: descobrir e produzir petróleo.”. Upstream é tudo sobre 

poços; onde localizá-los, quão profundo e quão longe perfurá-los; como projetar, 

construir, operar e gerenciá-los para entregar o maior retorno possível do 

investimento.  
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As petroleiras (oil companies) exercem papel central na indústria petrolífera, 

constituindo um poderoso, seleto e pequeno grupo de empresas detentoras de 

capital, as quais contratam serviços de sísmica, perfuração e produção. 

Para Piquet e Oliveira (2007, p. 269-270), dentro deste setor também há 

oportunidades para as pequenas e médias empresas, uma vez que há em 

abundância a demanda por produtos e serviços, “(...) que vão desde equipamentos e 

peças de alta tecnologia até as confecções relativamente simples, passando por 

serviços de baixa qualificação e por aqueles de difícil importação.”. Fica nítida então 

a divisão ocorrida no setor, onde as tarefas mais sofisticadas e mais rentáveis ficam 

à mercê das transnacionais, relegando os serviços de baixo cunho tecnológico às 

empresas menores, de âmbito local. 

A descoberta de campos de petróleo e gás natural é realizada pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que define as áreas 

potenciais para exploração e produção, baseando-se em indícios da presença de 

óleo e/ou gás; fica ela também sob a responsabilidade de delimitar os blocos que 

serão disponibilizados para as empresas através de editais. 

Os sistemas que regulam as atividades de exploração e produção de petróleo 

são aplicados em cada país a partir de suas especificidades e necessidades locais. 

Por esse motivo, cada marco regulatório5 é diferente, com variações que comportam 

a adoção de um ou mais sistemas. 

Na indústria do petróleo, o marco regulatório de exploração e produção define 

os diferentes modelos de transferência dos direitos de exploração do subsolo do 

governo para companhias públicas, privadas ou mistas. Nesses contratos, são 

previstas as atividades e os prazos da fase exploratória. 

Após a aquisição de um bloco exploratório, através de estudos que a empresa 

realizará com a finalidade de identificar onde se favoreceu a acumulação de 

hidrocarbonetos, defini-se o local mais adequado para a próxima etapa, que é a 

perfuração. Neste momento são levantados e analisados dados geofísicos e dados 

geológicos da bacia sedimentar do bloco adquirido. Os poços podem ser 

relativamente simples ou incrivelmente complexos, podendo ser totalmente verticais 

ou profundos e horizontais. 

                                                           
5
 Marco regulatório é um conjunto de normas, leis e diretrizes que regulam o funcionamento dos 

setores nos quais agentes privados prestam serviços de utilidade pública. 
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“É na fase de prospecção e desenvolvimento da produção – quando os poços 

produtores são perfurados e as plataformas e demais equipamentos instalados – é 

que se concentra o percentual mais significativo de investimentos da indústria.” 

(PIQUET e OLIVEIRA, 2007, p. 270). O processo é realizado através de uma sonda, 

a qual perfura as rochas por meio de movimentos de rotação. Offshore utiliza-se 

navios-sondas ou plataformas preparadas para realizar a perfuração. O poço 

perfurado frequentemente é chamado de "poço pioneiro". É somente nessa etapa 

que se confirma, ou não, a existência de petróleo e/ou gás natural na localidade. 

Quando afirmativa, a descoberta deve ser notificada à ANP em um prazo máximo de 

72 horas.  

Após a identificação de óleo e/ou gás no poço perfurado, é necessário a 

avaliação da descoberta, que consiste na aquisição de novas informações técnicas, 

seja por meio de sísmicas, perfuração de poços, recolhimento de amostras ou 

Testes de Longa Duração (TLD). Com esses dados, é feita uma análise técnico-

econômica com o intuito de verificar a viabilidade comercial da descoberta. 

Caso a empresa identifique a comercialidade do poço, deve-se declará-la 

junto à ANP, apresentando a proposta de área a ser retida para o desenvolvimento. 

É somente neste momento que realmente configura-se um campo de petróleo ou 

gás natural. Caso a empresa ou consórcio não realizar a declaração de 

comercialidade, a área em questão deve ser integralmente devolvida. 

Após a emissão da declaração, é feita uma revisão dos contratos junto à 

ANP, passando o campo em seguida para a fase de desenvolvimento, quando serão 

construídas as instalações necessárias para a produção. A partir de então 

estabelecerá o campo produtor. 

É através da produção que as reservas são convertidas em dinheiro, 

maximizando a recuperação de hidrocarbonetos em reservatórios de subsuperfície. 

Essencialmente, a produção é trazer eficientemente os hidrocarbonetos para a 

superfície e tratá-los, conforme necessário para torná-los comercializável. 

Existem quatro características chave de negócios no segmento upstream: é 

um segmento de alto risco, é altamente regulado, é impactado pela política global, e 

é muito intensivo tecnologicamente. 

O segmento upstream é sem dúvida o mais complexo de todos os setores de 

negócios de petróleo e gás, pois há muitos riscos e incógnitas no processo de 
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exploração. Muitas vezes centenas de milhões de dólares e muitos anos são gastos 

antes de um campo de petróleo e gás tornar-se produtivo, especialmente offshore. 

 

 

2.2.2 SEGMENTO MIDSTREAM 

 

Dentro da cadeia de valor da indústria do petróleo, o segmento midstream 

compreende as atividades de armazenamento, comercialização e transporte de 

petróleo bruto e gás natural. O petróleo bruto tem pouco ou nenhum valor até que 

seja refinado em produtos como gasolina e diesel (IKPEN e MOFFET, p. 26). Assim, 

os produtores de petróleo devem vender e transportar o seu produto para as 

refinarias. 

O mercado de petróleo bruto envolve muitos intervenientes, incluindo 

refinarias, especuladores, bolsas de commodities (ou bolsa de mercadorias), 

companhias de navegação, petroleiras internacionais e nacionais, petroleiras 

independentes (não governamentais), e da Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP).  

Em geral, as grandes empresas deste segmento não são as companhias 

petrolíferas conhecidas. O óleo cru que é produzido tem de ser transportado e 

vendido da cabeceira do poço à refinaria. O gás natural também deve ser movido 

para mercados através de gasodutos ou navios. Percebe-se então que o midstream 

exerce a função de ligação entre as zonas de produção e os centros populacionais 

onde estão localizados os clientes e a indústria de petróleo e gás. 

Diferentemente do segmento upstream, atividades de movimentação de 

petróleo e gás do midstream são consideradas de baixo risco de capital. Entretanto, 

investimentos neste segmento podem tornar-se altamente politizados e até mesmo 

sob reserva da decisão do Executivo se a infraestrutura proposta atravessar uma 

fronteira internacional, como é o caso do gasoduto Brasil-Bolívia, com 

aproximadamente 3.150 km de extensão, sendo 557 km do lado boliviano e 2.593 

km em solo brasileiro. 

Ele depende da vitalidade do upstream e da demanda do consumidor, pois 

sem um fornecimento estável de petróleo e gás, não há nada para processar, 

transportar e armazenar. A primeira etapa no processo midstream é o ajuntamento 



33 
 

do petróleo e gás natural oriundos de milhares de poços distintos; sua locomoção se 

dá através de uma "teia" de condutas de pequeno diâmetro para um local central. 

Aqui, o volume do tanque deve ser grande o suficiente para que o óleo seja enviado 

a uma refinaria por caminhão, duto, barcaça ou trem, onde será recolhido (IKPEN e 

MOFFET, p. 26).  

Já o processo de transporte do gás natural é um pouco diferente, ao contrário 

do petróleo bruto, não pode ser armazenado perto do poço. Na produção, o gás 

deve passar por vasos separadores, que são projetados e equipados para tirar 

os hidrocarbonetos e a água que estiver em estado líquido e as partículas sólidas; 

se encontrar-se contaminado por compostos de enxofre, então é enviado para 

Unidades de Dessulfurização, onde esses contaminantes serão removidos. 

Segundo a ANP, o processamento de gás natural é realizado então através 

de uma instalação industrial denominada Unidade de Processamento de Gás 

Natural (UPGN), o qual separa as frações pesas existentes no gás natural úmido, 

gerando o chamado gás natural seco e uma corrente de Líquido de Gás Natural 

(LGN), o qual comumente é utilizado como componente de mistura em refinarias e 

como matéria-prima na fabricação de petroquímicos. O gás natural, principalmente 

metano, pode, então, entrar em uma tubulação de transmissão de grande diâmetro 

para ser transferida para os usuários finais.  

Após o processamento na jazida, o óleo tratado e o gás natural passam por 

um enorme e complexo transporte, por transmissão de gasoduto e infraestrutura de 

distribuição. O gás natural, que flui a uma pressão muito maior do que o petróleo 

bruto é frequentemente transportado em oleodutos regulamentados de grandes 

diâmetros intra e interestaduais. 

Com a finalidade de facilitar o transporte e o armazenamento, converte-se o 

gás natural para a forma líquida por meio da redução da sua temperatura a -162 °C, 

originando o Gás Natural Liquefeito (GNL). Grandes reservatórios de GNL são 

utilizados para transportar gás natural que são enviados para o exterior. 

Para o transporte de petróleo bruto, segundo Ikpen e Moffet (p. 26), 

tubulações é o método de envio mais seguro e eficiente, no entanto a utilização do 

modal rodoviário (através de caminhões) e ferroviário são mais flexíveis em termos 

de tempo e capacidade de envio para destinos múltiplos e alternativos. 
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2.2.3 SEGMENTO DOWNSTREAM 

 

O segmento downstream da indústria de petróleo e gás está relacionado ao 

processamento, transporte e venda de produtos refinados feitos a partir do petróleo 

bruto. É considerado um segmento extremamente complexo por incluir em suas 

atividades-chave o refino, petroquímica, distribuição de atacado e marketing no 

varejo, abastecimento e comercialização de seus subprodutos. 

As refinarias convertem o petróleo bruto em uma variedade de produtos úteis 

por meio de unidades de processamento diferentes, utilizando calor e pressão para 

separar os produtos. Os produtos petrolíferos resultantes são geralmente 

classificados como: leve, médio ou pesado. 

Dentre os leves encontram-se o GLP, gasolina e nafta, que é usado como 

solvente ou diluente. Os produtos de classificação média, ou o que são chamados 

de destilados médios, incluem querosene e combustíveis de aeronaves a jato 

conexos, bem como combustível diesel. Já os produtos pesados incluem óleos 

combustíveis, óleos lubrificantes, cera de parafina, asfalto, piche e Coque Verde 

de Petróleo6 (CVP).  

Após a separação dos componentes do petróleo na refinaria, a indústria 

química do petróleo, conhecida como petroquímica, produz derivados do mesmo. 

Mesmo utilizando diversas matérias-primas, orgânicas e inorgânicas, a principal 

usada no setor petroquímico é a nafta. 

A indústria química fornece matéria-prima para quase todas as outras 

indústrias, a ponto de estar presente de alguma forma em quase todos os produtos 

consumidos. Como exemplos, tem-se: produtos químicos industriais, produtos 

farmacêuticos, produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, defensivos 

agrícolas, adubos e fertilizantes, tintas e vernizes, produtos de limpeza, fertilizantes, 

fibras artificiais e sintéticas. 

Uma vez que o valor do petróleo bruto é instável devido a diversas razões, tal 

como a instabilidade política nos países produtores, o desempenho financeiro da 

indústria de refino é inconstante, onde “A principal medida de rentabilidade desta 

indústria é a margem de refinação, que é a diferença entre o preço do petróleo bruto 

                                                           
6
 CVP é um produto sólido produzido por meio do craqueamento térmico de óleos pesados em uma 

unidade de processo denominada Unidade de Coqueamento Retardado (UCR).  
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e que os produtos refinados.” (IKPEN e MOFFET, 2011, p. 27). Neste sentido, a 

rentabilidade do refino é definida por dois fatores: 

 
1.  The supply and demand for refinery products (i.e., if refining capacity is 
tight the refining margins are high and refineries make a lot of money). 
2.  Refinery products prices, which are set by a combination of the supply 
and demand of refinery products and crude oil prices. (IKPEN e MOFFET, 
2011, p. 28)  

 

Com relação à distribuição dos derivados de petróleo, este se caracteriza pelo 

transporte de produtos com baixo valor agregado e mínimo risco de obsolescência, e 

demanda estável (CARDOSO, 2012, p. 78). A figura 2 apresenta a cadeia logística 

dos derivados de petróleo. 

Eles serão transportados da refinaria, ou central petroquímica, para as 

distribuidoras, a qual armazenará, normalmente, os derivados oriundos da refinaria 

em tanques de armazenagem, vindo a atender a demanda de seus clientes através 

de caminhões-tanque. Comumente no Brasil, o transporte até as bases de 

armazenamento é realizado através do “(...) modal rodoviário, em detrimento dos 

demais, sobretudo o dutoviário, muito mais econômico e seguro.” (CARDOSO, 2012, 

p. 80). 

 

Figura 2 – Comercialização de derivados do petróleo. 

Fonte: CARDOSO, 2012, p. 91. 
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2.3 PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS 
 
 

 Dentre as arrecadações governamentais relacionadas à Indústria do Petróleo, 

destacam-se as Participações Governamentais, de natureza não tributária, 

associada a não renovabilidade do petróleo e do gás, conforme o Decreto nº 2.705, 

de 03 de agosto de 1998, o qual define critérios para cálculo e cobrança das 

mesmas. Segundo seu artigo 1º, as atividades de exploração, desenvolvimento e 

produção de petróleo e gás natural estão sujeitas ao pagamento das seguintes 

participações governamentais: bônus de assinatura, royalties, participação especial 

e pagamento pela ocupação ou retenção de área. Dentre elas destacam-se somente 

as relacionadas com municípios onde se localizam instalações de embarque e 

desembarque de petróleo ou gás natural.  

 

 

2.3.1 ROYALTIES 

 

Uma das formas mais antigas de pagamento de direitos e propriedade são os 

royalties. É considerado como uma indenização ao proprietário e que não se aplica a 

qualquer atividade econômica, mas apenas àquelas que se baseiam na extração de 

recursos finitos na natureza. É a extração desse tipo de recurso natural, tal como 

petróleo e gás, e não os seus possíveis impactos no ambiente e na economia que 

geram direito ao royalty.  

Tendo como suporte a Constituição de 1946, onde é promulgada em 03 de 

outubro de 1953 a Lei 2.004, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo, 

definem-se as atribuições do Conselho Nacional de Petróleo (CNP) e institui a 

Sociedade Anônima, denominada Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras). 

Neste momento, fica decretado então, através do artigo 1º, o monopólio 

brasileiro sobre pesquisa, lavra, refino e transporte do petróleo, enfim, todo o setor 

de exploração upstream e midstream, ficando somente excetuado o  setor 

downstream, relacionado a distribuição e revenda. 

Em seu artigo 27º, há a introdução de compensações financeiras, pagas pela 

Petrobras até o final do monopólio ocasionado pela Emenda Constitucional nº 9. 

Estabelece-se então o pagamento referente ao valor da produção terrestre de 4% 
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para os estados e 1% aos municípios que sediassem a lavra desses 

hidrocarbonetos.  

Posteriormente, com o início da produção offshore, a Lei nº 7.453, de 27 de 

dezembro de 1985, alterou a redação do artigo 27º da Lei 2.004/53, estabelecendo a 

obrigatoriedade de compensação financeira, no mesmo percentual de 5%, para 

petróleo e gás natural extraídos dos campos marítimos, assim distribuídos: 1,5% aos 

estados confrontantes com os poços produtores; 1,5% aos municípios confrontantes 

com poços produtores e suas respectivas áreas geoeconômicas; 1% ao Ministério 

da Marinha; e 1% para constituir um Fundo Especial a ser distribuído entre todos os 

estados e municípios. 

 A Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 

01, de 11 de janeiro de 1991, alterou a distribuição dos royalties, concedendo 0,5% 

aos municípios onde se localizassem instalações de embarque e desembarque de 

petróleo ou gás natural, redistribuindo a porcentagem distribuída aos estados e ao 

Fundo Especial. 

Classifica-se como instalação de embarque e desembarque as monoboias, os 

quadros de boias múltiplas, os píeres de atração, os cais acostáveis e as estações 

terrestres coletoras de campos produtores e de transferência de óleo bruto e gás 

natural. A partir de 1997, com a Lei nº 9.478, de 06 de agosto, também conhecida 

como Lei do Petróleo, estende-se o direito de receber royalties aos municípios 

afetados pelas operações de embarque e desembarque, o que inclui todos os 

municípios vizinhos àqueles onde estão localizadas as instalações. 

Esta lei, em seu artigo 47º altera a 10% a alíquota básica dos royalties, o que 

acarretou na elevação considerável da arrecadação dos estados, Distrito Federal e 

municípios.  

 

 

2.3.2 PARTICIPAÇÃO ESPECIAL (PE) 

 

 Outra forma de compensação financeira prevista pelo artigo 50º da Lei do 

Petróleo é a Participação Especial, a qual trata de uma parcela adicional aos 

royalties, incidente sobre os campos de maior volume de produção ou rentabilidade. 

Conforme Gutman e Leite (2010, p. 154), “diferentemente dos royalties, cuja base de 
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cálculo é a receita bruta e a periodicidade mensal, a Participação Especial incide 

trimestralmente sobre o lucro do campo, sendo permitido deduzir, na apuração de tal 

lucro (...)”. 

O Decreto nº 2.705, de 03 de agosto de 1998, regulamentou os artigos 45º ao 

51º da Lei do Petróleo, e estabeleceu critérios para o cálculo e cobrança da PE. A 

distribuição desta compensação aos estados e municípios se dá sob o mesmo 

critério de distribuição dos royalties. 

 
A participação especial é cobrada como se fosse um imposto de renda, com 
uma tabela progressiva de alíquotas de 0% a 40%, sobre a receita líquida 
de cada campo de petróleo (terra ou mar), dependendo do volume de 
produção, do tempo de produção e, no caso da plataforma continental, da 
profundidade em que a extração ocorre. (Confederação Nacional de 
Municípios – CNM, 2010) 
 

Portanto, pode-se afirmar que cada campo de petróleo está submetido a uma 

alíquota média (ou efetiva) diferente. Segundo a CNM (2010, p. 18), em 2010 a 

maior alíquota efetiva paga foi do campo de Roncador, na Bacia de Campos, que 

produziu 350 mil barris/dia, pagando uma alíquota de 31%. 

Entretanto, a maioria dos campos de petróleo do país é isenta de pagamento, 

uma vez que sua produção fica abaixo do mínimo estipulado para haver a cobrança 

(cerca de 30 mil barris/dia para águas profundas e após o terceiro ano de produção). 

 

 

2.3.3 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP) 

 

O Fundo Especial do Petróleo (FEP) é o nome dado pela Lei nº 7.453, de 27 

de dezembro de 1985, à parte dos royalties offshore que é distribuída por intermédio 

do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundo de Participação dos 

Estados (FPE). A Lei nº 12.734, de 30 de novembro de 2012, determina que os 

recursos do FEP sejam distribuídos somente para os estados e municípios que não 

receberem recursos de royalties (mar) e participação especial (terra e mar). Esta lei 

incluiu também os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido 

no país como instalações para fins de royalties.  

As receitas recebidas a título de compensação financeira advindas do FEP 

serão destinadas às áreas de: educação; infraestrutura social e econômica; saúde; 

segurança; programas de erradicação da miséria e da pobreza; cultura; esporte; 
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pesquisa; ciência e tecnologia; defesa civil; meio ambiente; programas voltados à 

mitigação e adaptação às mudanças climáticas; tratamento e reinserção social dos 

dependentes químicos (conforme a Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, artigo nº 

50F, acrescentado pela Lei nº 12.734/2012). 

Com exceção do cumprimento dos débitos com a União e com entidades a 

ela ligadas, também poderão ser destinadas ao custeio de despesas com 

manutenção e desenvolvimento do ensino, podendo ser utilizados também para 

capitalização de fundos de previdência (artigo nº 08 da Lei nº 7.990/1989). 

A participação do FEP é crescente com o passar dos anos, aumentando até 

2020 em um percentual de 54% para os royalties e 30% para a participação 

especial, fazendo com que, segundo estimativas preliminares, este Fundo alcance o 

valor próximo aos 24 bilhões de reais neste ano. Os recursos serão distribuídos 

pelos critérios do FPM e do FPE, onde o total do Fundo é dividido em 50% para 

cada um deles. 
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3 A HISTÓRIA DO PETRÓLEO NO BRASIL 

 

A trajetória do petróleo no Brasil teve início durante o período imperial e está 

estritamente ligada à conjuntura internacional da época. Nos EUA a exploração 

industrial do petróleo já ocorria desde meados de 1860 com a finalidade do refino 

para a obtenção do querosene, utilizado para iluminação. A chegada deste produto 

através dos portos brasileiros não tardou, a ponto que o querosene e outros 

produtos inflamáveis, oriundos do petróleo, alcançarem o interior do país em latas, 

vasilhames de vidro, e outras embalagens especiais, dispostos em caixões de 

madeira e em vagões próprios para o transporte deste tipo de mercadoria (DIAS e 

QUAGLINO, 1993, p. 39). 

No final do século XIX o Brasil era considerado um mercado em expansão 

para as grandes companhias norte americanas e, segundo Williamson & Dawn 

(apud DIAS e QUAGLINO, 1993, p. 39-40) em 1899 a América Latina configurava o 

terceiro lugar no consumo de derivados do petróleo, estando abaixo somente da 

Europa e do mercado interno norte americano. O querosene no Brasil era muito 

utilizado para iluminação nos locais onde a indústria do gás de iluminação não havia 

chegado, era utilizado tanto no interior das residências, como na iluminação das 

ruas (esta era feita também por outros iluminantes, como óleo de peixe, óleo de 

colza e óleo de mamona). 

A Standard Oil Company, empresa que já na década de 1870 detinha quase 

todo o suprimento de querosene comercializado do mundo e em 1880 controlava 

90% das refinarias americanas, instalou-se no Rio de Janeiro entre 1895 e 1896. O 

Decreto nº 2.471, de 08 de março de 1897, dá autorização para a mesma funcionar, 

com o nome de Empresa Industrial de Petróleo. O intuito de possuir um escritório no 

país visava uma estratégia de desenvolvimento da empresa desde 1882, onde 

pretendia estabelecer refinarias para o processamento do petróleo cru norte-

americano em países cuja taxa de importação sobre o refino fosse alta, controlando 

melhor o mercado. 

Entretanto, seus esforços para a implantação de uma refinaria no país 

fracassaram, mantendo-se apenas o escritório como uma representação comercial 
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da Standard. Em 1912, através do Decreto nº 9.335, de 17 de janeiro de 1912, a 

empresa passa a chamar-se Standard Oil Company of Brazil. Segundo Wilkins 

(1974), em 1928 a Standard detinha 49,11% das importações no Brasil. 

O início do século XX foi marcado pela invenção de queimadores de óleo 

combustível, propiciando assim uma grande variedade de possibilidades no 

emprego do petróleo em equipamentos destinados a produzir força motriz ou calor. 

Tais possibilidades elevaram o consumo e produção do petróleo, uma vez que o 

México substituiu em suas locomotivas o uso do carvão por óleo combustível. Os 

britânicos optaram também pela substituição do carvão em seus navios, uma vez 

que este era mais leve e ocupava menor espaço, porém o óleo combustível que 

usavam era oriundo do Texas, tornando-os reféns da importação. 

Outra grande empresa que se instalou no Brasil, a The Anglo-Mexican 

Petroleum Products Company Limited, empresa ligada a Companhia Mexicana de 

Petróleo El Aguila S.A., teve autorização para funcionamento no país em 1913. 

Contudo, tal empresa encontrava dificuldades na comercialização de seu óleo 

combustível, uma vez que este era restrito aos navios que atracavam no país. 

Devido a isso, em seus primeiros anos de atuação, a Anglo-Mexican ficou mais 

conhecida como importadora e distribuidora do querosene. 

Em 1916, a The Caloric Company, filial da Pan American Petroleum, começou 

a operar no país introduzindo um diferencial estratégico no mercado, um estudo 

minucioso de suas condições, bem como uma avaliação das potencialidades 

econômicas regionais, com a finalidade de instalar tanques de armazenamento de 

óleo combustível nos principais portos do Brasil. Segundo Dias e Quaglino (1993, p. 

45), “A Caloric entrava no mercado do óleo combustível no momento em que a 

Anglo-Mexlcan colhia os melhores frutos do seu trabalho, pois nesse ano o consumo 

atingiu um patamar quatro vezes superior ao que ela encontrara quando chegou.”. 

 No que se refere à gasolina, outro derivado do petróleo, este já era 

concorrente do querosene em 1870, sendo em 1876 utilizado para a iluminação de 

onze distritos da Corte, iluminação esta que anteriormente era realizada a base de 

óleos vegetais e animais. O mais curioso a respeito da gasolina é que pouco se 

sabia sobre sua composição química, reflexo da falta de conhecimento a respeito da 

origem do petróleo, e consequentemente dos processos para obtenção de seus 

derivados. 
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Inicialmente, até meados de 1910, a gasolina era pouco utilizada devido a sua 

baixa octanagem7, entretanto nesta época iniciou-se o desenvolvimento de 

processos de craqueamento8, estimulado pela expansão da frota de automóveis. 

Este processo permitiu a produção de uma gasolina com maior índice de octanas, 

gerando uma economia de petróleo cru. Devido a isso, na metade da década de 

1910, a venda de gasolina ultrapassou o de querosene para iluminação (DIAS e 

QUAGLINO, 1993, p. 46). Segundo Wilkins (apud DIAS e QUAGLINO, 1993, p. 47): 

 
(...) o mercado de gasolina estava assim dividido: a Standard Oil detinha 
47,40%, a Anglo-Mexican (Shell) possuía 20,40%, a Atlantic, que se 
instalara no país em 1922 e fora desmembrada do conglomerado da 
Standard em 1911 por decisão da Justiça norte-americana, estava com 
17,56%, e finalmente a Texas, funcionando no Brasil desde 1915, 
conquistara 13,2%. 

 

 Outro derivado do petróleo cru, o diesel, esta relacionado à invenção de um 

motor de combustão interna desenvolvido na Alemanha pelo engenheiro mecânico 

Rudolf Diesel, o qual patenteou sua invenção em 1892. A comercialização deste 

derivado de alto índice de octanagem ocorria apenas nos locais onde o motor era 

utilizado: eletrificação rural e ferrovias, seguido e navios e caminhões (estes 

somente após a Segunda Guerra Mundial). Contudo, somente em 1939 é que há o 

registro de sua produção em escala nacional. 

 No que se refere à extração de petróleo no Brasil, concessões para extração 

de minerais betuminosos foram outorgados em 1858, através dos Decretos nº 2.266 

e nº 2.267. No entanto, a primeira alusão à extração de petróleo se dá através do 

Decreto nº 3.352-A, de 30 de novembro de 1864, o qual Concede a Thomaz Denuy 

Sargent poder por 90 anos, para si ou por meio de uma Companhia, de extrair turfa, 

petróleo e outros minerais nas Comarcas do Camamú e Ilhéus, na Província da 

Bahia. 

Em 1867 houve concessão para extração de betume na comarca de São Luis, 

nas localidades de Rosário, Vianna e Alto Mearim, na Província do Maranhão. Nesta 

época era necessária autorização imperial para qualquer tipo de prospecção e 

                                                           
7
 Octanagem é a medida de resistência do combustível à pressão que ele sofre dentro da câmara de 

combustão do motor. Ou seja, é a capacidade que ele tem de resistir, em mistura com o ar, ao 
aumento de pressão e de temperatura sem detonar. 
 
8
 Processo pelo qual hidrocarbonetos relativamente pesados, tais como óleos combustíveis e nafta de 

petróleo, são fracionados em produtos mais leves, tais como gasolina e etileno, mediante calor, 
pressão ou catalisadores. 
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mineração, onde junto à autorização era imperativa a contratação de um engenheiro 

de minas para averiguar se a mineração não causaria dano ambiental. 

  Em 1869, Eduardo Pellew Wilson conquista a permissão de exploração de 

carvão, turfa e outros minerais as margens do rio Maraú, na Província da Bahia, por 

30 anos, através do Decreto nº 4.386, de 30 de junho de 1869.  Em dezembro de 

1884, Wilson vende seus direitos de concessão à Lord Washington e John Grant, 

sócios da John Grant and Company desde 1877, companhia essa responsável pela 

construção de uma usina para fabricação de óleos para iluminação, parafina, ácido 

sulfúrico e sabão. 

Diferentemente das outras concessões que não passaram do papel, após a 

aquisição da jazida cria-se a Companhia Internacional de Maraú, inaugurada em 

1891, tendo o óleo extraído da turfa vendido para iluminação por toda a Bahia. 

Contudo, a empresa resistiu apenas dois anos devido à concorrência de produtos 

importados (DIAS e QUAGLINO, 1993, p. 5). 

 Devido à rápida expansão da rede ferroviária e dos serviços urbanos de São 

Paulo, o interesse na exploração desta parte do território brasileiro por combustíveis 

minerais era iminente, principalmente no que tange ao carvão. Em 1871, o Decreto 

nº 4.725, de 09 de maio, concede autorização a Ângelo Tomaz do Amaral e Antonio 

Candido da Rocha para a exploração de minerais na freguesia de Iporanga, 

Província de São Paulo. Contudo, assim como a maioria das concessões, não há 

registro efetivo de exploração. 

Entre os anos de 1872 e 1874, houve várias concessões registradas no 

interior do estado de São Paulo. Em 1875 é fundada a Escola de Minas de Ouro 

Preto, atual curso de Engenharia de Minas na Universidade Federal de Ouro Preto, 

com a finalidade de suprir a inexistente mão de obra brasileira especializada na 

área, onde se lecionavam disciplinas específicas para operações na pesquisa e 

extração de recursos minerais da natureza e na separação de matérias-primas úteis 

daquelas sem aproveitamento. 

Uma importante concessão na Província de São Paulo se deu no Vale do 

Paraíba, através do Decreto nº 8.365, de 31 de dezembro de 1881, onde autorizava 

Domingos Moitinho, José Rodolpho Monteiro e outros, lavrar combustíveis minerais. 

A exploração do xisto betuminoso da região resultou na produção de gás de 

iluminação através de uma usina elaborada com o conhecimento europeu. Em 1882 
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a iluminação da cidade de Taubaté era possível devido ao emprego do gás 

produzido localmente. Todavia a usina veio a encerrar suas atividades em 1897, 

devido a dificuldades técnicas encontradas (DIAS e QUAGLINO, 1993, p. 6).  

Já na época republicana, o fazendeiro Eugênio Ferreira de Camargo adquiriu 

uma antiga concessão para exploração de carvão em Bofete, São Paulo. Não 

somente a concessão, mas Camargo adquiriu também o acervo do coronel Tito Lívio 

Martins, fundador da Companhia Bofete, que consistia em três sondas: “uma sonda 

com capacidade para atingir 30 metros de profundidade, outra com capacidade de 

100 metros, e a terceira, a vapor, com capacidade de 600 metros.” (PAIVA, 1897, 

apud OLIVEIRA, 2010, p. 24-25). 

Enquanto pertencente a Tito, a companhia executou apenas duas sondagens. 

Agregando ao acervo adquirido, Camargo obteve uma sonda rotativa locomóvel, da 

marca Keystone, acionada a vapor, com capacidade de perfurar 650 metros, 

apresentada na figura 3, a seguir. 

 

Figura 3 - Eugênio Ferreira de Camargo e seus auxiliares ao lado da sonda que 

realizou a perfuração pioneira em Bofete (SP), em 1892. 

 

Fonte: http://blog.planalto.gov.br/o-petroleo-no-brasil/ 

 

Após encontrar vestígios de óleo, o cientista belga August Collon é contratado 

para fazer um estudo geológico e relatar as reais possibilidades petrolíferas da 
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região. Segundo Dias e Quaglino (1993, p. 9), perfurou-se até a profundidade de 480 

metros, sendo retirados dois barris de óleo. A análise do petróleo de Bofete, 

evidenciado nos estudos químicos apresentados por Collon, continha 1,09% de 

gasolina, 15,5% de querosene, 13,24% de derivado equivalente a diesel (nome 

desconhecido na época), 13,20% de lubrificantes e 22,72% de graxas. Como 

consequência do alto custo da exploração e do pouco resultado obtido em quatro 

anos, abandonou-se as atividades de prospecção.   

Se durante o Brasil Império pode-se falar pouco a respeito de exploração de 

petróleo, devido à inexistência de sondagens, onde as referências existentes 

levavam a interesses de outra ordem; no Brasil República vemos iniciativas privadas 

iniciarem a atividade mineradora no país, com o pioneirismo de Camargo na questão 

petrolífera. Os anos que se seguem são caracterizados por pouco interesse no 

setor, tanto por parte do estado como da iniciativa privada, em virtude da legislação 

liberal que se instalou no país.  

Lentamente o governo central foi retomando a iniciativa de regularização do 

setor mineiro, criando-se então em 1907 o Serviço Geológico e Mineralógico 

Brasileiro (SGMB) através do Decreto nº 6.323, de 10 de janeiro de 1907, o qual 

tinha por uma de suas finalidades: a elaboração de estudos científicos da estrutura 

geológica, da mineralogia, dos meios e dos recursos minerais do território da 

Republica, tendo em vista o aproveitamento dos recursos minerais e das águas 

superficiais e subterrâneas; e a coleta de informações sobre a natureza geológica e 

fisiográfica do terreno. 

Houve consequentemente, um aumento substancial de perfurações de poços, 

novas sondas foram compradas e engenheiros de minas e geólogos brasileiros 

fizeram parte da estrutura de pesquisa e perfuração do petróleo no SGMB 

(LUCCHESI, 1998, p. 20). 

Os anos posteriores marcaram definitivamente a preocupação da insuficiência 

brasileira no setor petrolífero, bem como na dependência de importações do 

petróleo. Isto ocorreu devido ao cenário gerado pela Primeira Guerra Mundial, onde 

a celeridade do crescimento industrial gerava a necessidade do abastecimento 

interno de combustíveis minerais, evidenciando a crescente importância econômica 

do petróleo. 
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Percebe-se então o papel dominante do petróleo na geopolítica mundial, não 

havendo combustível concorrente. Partindo do princípio que o consumo de petróleo 

aumentava continuamente, devido ao aumento paulatino de veículos automotivos e 

do desenvolvimento industrial, tornava-se iminente a detenção de reservas próprias, 

a fim de buscar a autossuficiência energética.  

Segundo Dias e Quaglino (1993, p. 12) “os trabalhos de sondagem 

conduzidos pelo SGMB iniciam-se, nesse sentido, com as perfurações realizadas 

em 1919 em Mallet (Paraná) e em 1920 em Garça Torta (Alagoas) e em Cururupe 

(Bahia).”. Entretanto, tendo em vista a falta de experiência em trabalhos de geofísica 

e sem especialistas em geologia de petróleo, a SGMB apenas trocou problemas 

velhos por novos. Houve ainda algumas perfurações em Alagoas, Bahia, Amazônia, 

Pará e Rio Grande do Sul, conforme descrito na Tabela 1, todas elas acabaram 

sendo abandonas devido a geologia regional que dificultavam a exploração.  

 

Tabela 1 – Perfurações realizadas pelo SGMB entre os anos de 1919 e 1930. 

 

Fonte: DIAS e QUAGLINO, 1993, p. 13. 

 

Fato interessante que marca o início da década de 1930 consiste no anúncio 

do engenheiro Edson de Carvalho à imprensa e ao chefe do Governo Provisório 

(1930 – 1934) quanto à descoberta de imensas reservas de petróleo em Alagoas. 

Entretanto, o diretor geral do SGMB na época discorda de tal possibilidade. Tendo 
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por base o Decreto nº 21.265, de 08 de abril de 1932, que concede a Edson realizar 

trabalhos de exploração de jazidas minerais no Estado de Alagoas juntamente a 

sociedade anônima que organizar, J. B. Monteiro Lobato, M. L. de Oliveira Filho e L. 

A. Pereira de Queiroz  incorporam a Companhia de Petróleo Nacional, através do 

Decreto nº 21.415, de 17 de Maio de 1932, com o objetivo de pesquisar formações 

petrolíferas e explorar as respectivas jazidas com capitais exclusivamente nacionais, 

por meio de ações.  

Em 1934, têm-se a elaboração do Código de Minas através do Decreto nº 

24.642, de 10 de julho de 1934, que cria o Departamento Nacional da Produção 

Mineral (DNPM), extinguindo o SGMB. Neste mesmo ano o DNPM encaminha o 

engenheiro Eugênio Bourdot Dutra para examinar a suposta descoberta de gás em 

Riacho Doce/AL, o qual, conforme Dias e Quaglino (1993, p. 17-18), encaminhou um 

relatório pessimista ao DNPM, fazendo com que o Departamento solicitasse ao 

governo local o retorno de uma sonda emprestada concedida pelo então SGMB. O 

governador alagoano solicita a provisão da sonda novamente ao local e contata uma 

empresa alemã de geofísica, a qual apresenta um relatório otimista. 

 O desconforto do SGMB, e posteriormente do DNPM, quanto à descoberta de 

petróleo era nítida, não somente pelo caso de Riacho Doce, em Alagoas, mas 

também pela descoberta de vestígios de petróleo no bairro Lobato, Bahia, em 1930. 

O engenheiro agrônomo Manuel Inácio Bastos, ao descobrir que os moradores de 

Lobato utilizavam uma “lama preta” realiza testes e experimentos que atestavam a 

existência de petróleo nessa localidade enviando assim, em 1932, ao presidente 

Getúlio Vargas um laudo técnico que atestava o seu achado.  

Dias e Quaglino (1993, p. 18) afirmam ainda que presidente reenviou o 

relatório de Bastos ao SGMB, vindo o mesmo a desaparecer dos registros do então 

órgão reorganizado como DNPM. Bastos solicita emprestado ao órgão uma sonda e 

um técnico para realizar a perfuração, contudo o pedido e negado. 

Após levar a imprensa, o DNPM em 1934 é solicitado a realizar um parecer 

acerca da descoberta e, com base em estudos realizados pelo próprio órgão em 

1930 e 1931, desmente a possibilidade na região. Ainda conforme os mesmos 

autores, “A partir desse momento, instala-se o conflito pelos jornais.” (Idem, p. 19). 

 Mesmo com abandono da jazida alagoana, Monteiro Lobato conduziu através 

da imprensa, de sua editora e de campanhas públicas, um esforço intenso para 
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conscientizar o país e as autoridades da necessidade de encontrar petróleo, 

chegando a desenvolver uma atitude conspiratória: 

 

O petróleo está hoje praticamente monopolizado por dois imensos trusts, a 
Standard Oil e a Royal Dutch & Shell. Como dominaram o petróleo, 
dominaram também as finanças, os bancos, o mercado do dinheiro; e como 
dominaram o dinheiro, dominaram também os governos e as máquinas 
administrativas. Esta rede de dominação constitui o que chamamos os 
Interesses Ocultos. O Brasil, como o seu imenso território marcado em mil 
pontos de indícios de petróleo, constituía um perigo para esses trusts. (...) 
Os trusts sabem de tudo e sorriem entre si. Sabem que a partir de 1930 o 
brasileiro cada vez menos se utiliza do cérebro para pensar, como fazem 
todos os povos. Sabem que os nossos estadistas dos últimos tempos 
positivamente pensam com outros órgãos que não o cérebro... E lá entre si 
combinaram: – Nada mais fácil do que botar um tapa-olho nessa gente. 
Com um bom tapa-olho, eles, que vegetam de cócoras sobre um oceano de 
petróleo, ficarão a vida inteira a comprar o petróleo nosso; enquanto isso 
iremos adquirindo de mansinho suas terras potencialmente petrolíferas, 
para as termos como reservas futuras. Quando nossos atuais campos se 
esgotarem, então exploraremos os “nossos” campos do Brasil. (LOBATO, 
1936, apud FILHO e BOJUNGA, 2008, p.14). 

 

Segundo Almeida (2008, p. 8), Monteiro Lobato estava convencido que       

“(...) o principal responsável pela não descoberta de petróleo era o Serviço 

Geológico Nacional, cuja política, para ele, encampava a dos “trusts” internacionais: 

“não tirar petróleo e não deixar que ninguém o tire”.”. 

Enquanto as explorações de petróleo no país não se desenvolviam, algumas 

unidades de refino foram se instalando, com a finalidade de refinar o óleo cru e 

revender seus destilados, concorrendo com os produtos importados. 

No ano de 1933, passa a funcionar a primeira destilaria do Brasil, Destilaria 

Riograndense de Petróleo, na cidade de Uruguaiana/RS, processando cerca de 400 

barris/dia, na qual importava sua matéria prima do Equador. “Pela primeira vez eram 

produzidos, em escala industrial gasolina, querosene, óleo diesel e óleo 

combustível” (Assis, 1997, p. 14). 

Devido a problemas logísticos, esta se reinstala no município de Rio 

Grande/RS em 1937, com o nome de Refinaria Ipiranga S. A. Companhia Brasileira 

de Petróleos, com a capacidade média de processamento de 1.500 barris/dia. Em 

1936, outra pequena refinaria iniciou suas atividades em São Caetano do Sul (SP), 

com a capacidade de 80 m³/dia, pertencendo às indústrias Matarazzo.  

O cenário de desinteresse nacional pela exploração de petróleo viria a ter sua 

situação alterada com a criação do Estado Novo em 1937. A Constituição de 1937, 
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em seu Artigo 143 prevê que as autorizações serão concedidas somente a 

brasileiros, ou empresas constituídas por acionistas brasileiros. 

Considerando que o petróleo refinado constitui a fonte principal de energia 

para a realização do transporte, especialmente aéreo e rodoviário, indispensável á 

defesa militar e a economia do país, o Decreto-Lei nº 395, de 29 de abril de 1938, 

declara de utilidade pública e regula a importação, transporte, distribuição e 

comércio de petróleo bruto e seus derivados, no território nacional, e bem assim a 

indústria da refinação de petróleo importado ou produzido no país; criando também o 

Conselho Nacional do Petróleo (CNP). 

A partir de sua criação, a exploração passou a contar com o auxílio já 

importante da sísmica e de sondas com maior capacidade de perfuração (até 2.500 

m). Em suas primeiras ações, o conselho determinou várias diretrizes com respeito 

ao petróleo e determinou que as jazidas pertencessem à União. Enquanto isso, o 

consumo de combustível nesse mesmo ano já exigia a importação de 38 mil 

barris/dia (SANTOS, 2007). No ano seguinte, o primeiro poço de petróleo foi 

encontrado no bairro de Lobato. 

No dia 21 de janeiro de 1939, após insistência do DNPM, uma perfuração 

chegando a 210 metros atinge a camada petrolífera. Porém, pode-se dizer que este 

poço seria apenas o ponto inicial no longo trajeto da autossuficiência, uma vez que 

ele foi considerado subcomercial, apresentando sete poços com óleo, e 10 secos, 

das 17 perfurações ali feitas. 

Contudo, foi a partir do mapeamento geológico e a geofísica resultante dos 

estudos realizados em Lobato que houve uma grande concentração de esforços no 

Recôncavo Baiano. 

O primeiro campo comercial foi descoberto no município de Candeias, Bahia, 

em 1941 (Figura 4). “Perfurado o poço por técnicos de um órgão oficial, com 

equipamento de propriedade do governo, o petróleo estatal tinha seu marco 

primeiro.” (DIAS e QUAGLINO, 1993, p. 21). 

Entretanto, mesmo com as atividades desenvolvidas pelo CNP, inúmeras 

concessões continuavam sendo feitas em todo território brasileiro, conforme a 

Tabela 2. 
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Figura 4 - Poço de petróleo em Candeias, no Recôncavo Baiano, 1941. 

 

Fonte: Divulgação Petrobras. 

 

 

Tabela 2 – Concessões para exploração de petróleo entre os anos de 1937 a 1950 

 

Fonte: DIAS e QUAGLINO, 1993, p. 25. 

 

Em Maio do mesmo ano descobria-se gás no campo de Aratu e, em 1942, 

petróleo em Itaparica; em março de 1947 há a descoberta do campo de Dom João; 

em abril de 1950 descobre-se o campo de Pedras; os campos de gás de Mata de 
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São João são descobertos em 1951; no mesmo ano descobrem-se também os 

campos de Água Grande e Paramirim; e em 1953 é descoberto o campo de Pojuca. 

Em setembro de 1945, com o fim do Estado Novo, o CNP perde sua 

autonomia e passa a depender da autorização do poder legislativo, que neste 

momento se remolda para implementar as novas diretrizes para o setor. Como 

estratégia, em 1945 o CNP enviou amostras do óleo dos campos de Candeias e 

Itaparica às principais construtoras dos Estados Unidos da América (EUA), com a 

finalidade de impulsionar a construção de uma refinaria para industrialização do 

petróleo baiano. 

No ano seguinte, através do Decreto-Lei nº 9.881, de 16 de setembro de 

1946, têm-se a autorização para a criação de uma refinaria de capital misto sob a 

denominação de Refinaria Nacional de Petróleo S. A. (atual Refinaria Landulpho 

Alves - RLAM). A refinaria foi instalada em Mataripe, na cidade de São Francisco do 

Conde/BA, com capacidade pra refinar 2.500 barris/dia. 

 O final da década de 1940 foi marcado pelos conflitos de interesse quanto à 

política que deveria ser adotada para regulamentar a exploração de petróleo no 

Brasil. A Constituição de 1946 intensificou o debate relacionado ao petróleo, onde 

entre os anos de 1947 a 1953, a sociedade ficou dividida, conforme Cardoso (2012, 

p. 14): “Alguns grupos defendiam a liberdade da iniciativa privada, enquanto outros 

eram favoráveis a um regime de monopólio estatal.”. 

Nesse contexto surge o projeto de lei denominado Estatuto do Petróleo, o 

qual tinha por objetivo revisar as leis existentes em função da nova Constituição e 

criar novas regras para a exploração do petróleo no país. Uma vez que o texto 

determinava a participação da iniciativa privada na indústria de combustíveis, 

manifesta-se então uma campanha de cunho nacional, “O petróleo é nosso”, 

embalada pelos setores nacionalistas, que acabaram por conseguir o impedimento 

de sua tramitação no Congresso, conforme figuras 3 e 4. 

A campanha nacionalista contribuiu para o estabelecimento do monopólio do 

petróleo no Brasil, uma vez que em 3 de outubro de 1953, através da Lei nº 2.004 

que dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e define as atribuições do CNP, 

institui a Sociedade Anônima denominada Petróleo Brasileiro S. A.. 

 A Petrobras, como também é conhecida a Petróleo Brasileiro S. A., consiste 

em uma empresa de economia mista, ou seja, uma empresa de capital aberto na 
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qual o Governo do Brasil é acionista majoritário, tendo como objetivo principal a 

exploração petrolífera no país em prol da União. Nesse mesmo ano o CNP passa à 

recém-criada empresa todo o seu acervo histórico: 

 
Quando a Petrobras iniciou efetivamente suas operações, em 10 de maio 
de 1954, a produção brasileira de petróleo era de apenas 2.700 barris 
diários, proveniente dos campos descobertos pelo CNP no Recôncavo 
Baiano. O consumo brasileiro, por outro lado, já atingia 137 mil barris/dia, 
embalado pela crescente indústria e pelo aumento significativo dos veículos 
automotores. (SANTOS, 2007, p. 236). 

 

Tendo em vista o déficit de pessoal especializado na empresa, o general 

Juracy Magalhães, primeiro presidente da Petrobras, contrata em 1955 Walter Link, 

prestigiado geólogo e ex-gerente de exploração da Standard Oil, para liderar o 

Departamento de Exploração. 

O Brasil neste período contava com alguns técnicos oriundos do CNP, em sua 

maioria engenheiros de minas, formados pela Escola de Minas de Ouro Preto. 

Porém como Link não estava contente com a qualidade da equipe, a Petrobras envia 

diversas turmas de profissionais do país para se especializarem nas melhores 

universidades dos Estados Unidos. 

Enquanto aguardava seus retornos, Link tomou a ousada decisão de importar 

dezenas de outros geólogos, geofísicos e engenheiros estrangeiros, que fariam o 

trabalho dos técnicos brasileiros, onde à medida que os nossos profissionais 

voltassem dos estudos, estes viriam sendo substituídos. Somente em dezembro de 

1960 que se formou a primeira turma de geólogos no Brasil. 

Link elaborou um programa de exploração ambicioso, intensificando trabalhos 

de geologia de superfície, levantamentos gravimétricos e sísmicos, iniciando no 

Recôncavo Baiano, avançando rumo à costa de Sergipe e Alagoas. 

No final da década de 1950 houve descobertas significantes no Recôncavo, 

os campos de Taquipe, Cassarongongo e Buracica; já os estudos nas outras bacias 

se mostraram desfavoráveis. As atividades a partir de 1959 estenderam-se a Mato 

Grosso e Goiás, na bacia do Paraná; contudo, para o avanço na exploração desta 

bacia era necessário que houvesse avanço nas técnicas de geofísica. 

Em 1956 há o mapeamento geológico da bacia costeira de Sergipe-Alagoas; 

em 1957, as perfurações na área geraram resultados animadores, apresentando 

indícios de óleo em Tabuleiro dos Martins e Jequiá, Alagoas. 
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Mesmo não havendo grandes avanços na exploração e produção de petróleo 

até 1960, Link exibia um volume considerável de estudos acerca das bacias 

sedimentares brasileiras, fato que o levou a elaborar um relatório com avaliações a 

respeito do potencial petrolífero das bacias, onde ele apresentou seu pessimismo 

quanto a maior parte delas.  

Uma vez que a repercussão do Relatório Link confrontou a política 

exploratória da Petrobras, a revisão do programa de exploração da empresa 

solicitou a dois geólogos brasileiros a sua revisão. Pedro de Moura e Décio Oddone 

questionaram as conclusões de Link, contra-argumentando que havia poucos 

estudos detalhados que justificassem a condenação das bacias (DIAS e 

QUAGLINO, 1993, p. 118-119).  

Em 1961, ao final de seu contrato, Link deixa o país e Moura assume a 

Superintendência do Departamento de Exploração. Ao final de 1960 a produção de 

petróleo aumentou significativamente, chegando a 80 mil barris/dia; porém o 

consumo nacional chegava a 253 mil barris/dia, tornando cada vez mais distante o 

sonho da autossuficiência. 

Uma nova descoberta em 1963, o campo de Carmópolis, em Sergipe, 

apresentado na figura 5, trouxe ânimo aos pesquisadores, demonstrando que a 

produção de petróleo não ocorreria somente na Bahia.  

 

Figura 5 – Primeiro carregamento de óleo do campo de Carmópolis - 1965 

 

Fonte: http://memoria.petrobras.com.br/ 
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Em 1965, descobre-se também o campo de Miranga, Bahia. Uma nova era 

inicia-se para a Petrobras, não somente pela recente descoberta, mas também pela 

troca do quadro funcional da empresa, que em 1960 possuía 55% de geólogos 

estrangeiros, em 1966 passa a ter somente geólogos brasileiros (SANTOS, 2007, p. 

237).  

Todavia, não houve grandes avanços com o passar dos anos, e o insucesso 

nas perfurações das demais bacias evidenciava a pouca probabilidade de novas 

descobertas em bacias terrestres. Em 1965 o consumo brasileiro de petróleo 

chegava a 314 mil barris/dia, já a produção nacional estacionou aos 90 mil barris 

diários. Contudo, ainda havia a possibilidade de prosseguir para a fronteira 

disponível, a plataforma submarina, o qual implicaria em uma maior capacitação nas 

áreas de engenharia, suprimento e geofísica. 

Após contratar empresas estrangeiras especializadas em perfurações 

submarinas, trabalhos de sísmica e gravimetria são iniciados em 1967 na região 

costeira entre o Pará e Alagoas. Neste mesmo ano inicia-se a construção no Brasil 

da plataforma Petrobras 1 (P-1) , com capacidade para explorar lâminas d’água de 

até 30m (figura 6). No entanto, mesmo a plataforma sendo propriedade brasileira, a 

maioria dos equipamentos de perfuração no mar foi contratada de empresas no 

exterior.  

 

Figura 6 – Plataforma elevatória P-1, primeira plataforma móvel de perfuração da 

Petrobras construída nos anos de 1967 e 1968. 

 

Fonte: http://blog.planalto.gov.br/o-petroleo-no-brasil/ 
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Em 1968 foi instalado o primeiro Centro de Processamento de Dados 

Sísmicos, e é neste mesmo ano que o primeiro poço submarino é perfurado no 

campo de Guaricema, situado em lâmina d’água de cerca de 30 metros na costa do 

estado de Sergipe, na região Nordeste. Neste momento renovaram-se as 

perspectivas de autossuficiência, deslocadas agora para o mar. Ao final desse ano, 

as reservas eram de 1,247 bilhões de barris e a produção brasileira de petróleo 

ultrapassava 160 mil barris/dia representando quase 40% da demanda nacional 

(LUCCHESI, 1998, p. 23), conforme tabela 3. 

 

Tabela 3 – Evolução na participação relativa da produção nacional em relação ao 

consumo total de petróleo 

 

Fonte: DIAS e QUAGLINO, 1993, p. 137. 

 

Dentre os anos de 1954 a 1968, foram perfurados 1.120 poços em terra e 

dois no mar, tendo-se adquirido conhecimento de praticamente todas as bacias 

terrestres, incluindo a do Pantanal, as porções terrestres das bacias ao sul da Bahia, 

Pelotas e Campos, apresentada na figura 7.  

Em 1972, os equipamentos de que a Petrobras dispunha para a exploração 

no mar eram dois navios-sonda, cinco plataformas auto-eleváveis e duas sondas 

embarcadas. Entretanto, neste mesmo ano as atividades técnicas em terra foram 
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reduzidas, e a viabilidade econômica do campo de Guaricema foi colocada em 

questão pelo corpo técnico da empresa. Independentemente das dimensões do 

campo ou das possibilidades da região, a experiência acumulada na delimitação e 

na produção efetiva em Guaricema, compensariam os gastos investidos.  

 

Figura 7 – Bacias sedimentares brasileiras 

 

Fonte: LUCCHESI, 1998, p. 18 

 

Paralelamente a exploração e produção de petróleo, o setor downstream, que 

compreende as etapas de transporte, refino e distribuição, da empresa estava em 

ascensão. Inicialmente a Petrobras não possuía interesse neste seguimento, 

primeiramente por não haver recursos disponíveis para desviar da área de interesse 

– upstream (exploração, desenvolvimento e produção), onde cabia somente à 

Petrobras investir; segundamente, pelo Escritório Comercial de Petróleo e Derivados 

(ECOPE) acreditar que o empreendimento não seria lucrativo.  

Em 1967, o Decreto nº 61.981, de 28 de dezembro, estabelece condições 

para expansão do parque petroquímico no país, e autoriza a criação da sociedade 
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subsidiária da Petrobras, denominada Petrobras Química S.A. – Petroquisa. A nova 

empresa surgia como instrumento do Estado para articular o setor estatal e privado 

na implantação do parque petroquímico nacional. 

 
A atuação da PETROBRAS nessa área teve dois objetivos: 1) aproveitar 
eventuais resíduos (gases, por exemplo) obtidos na produção de derivados; 
e 2) substituir importações, produzindo-os tanto para consumo próprio como 
para serem utilizados pelas primeiras indústrias petroquímicas privadas, 
surgidas no país depois da II Guerra Mundial. Criada a PETROQUISA, a 
Fábrica de Borracha Sintética (FABOR) e a Fábrica de Fertilizantes 
(FAFER), pertencentes à PETROBRAS, passaram a compor o patrimônio 
da nova companhia. (DIAS e QUAGLINO, 1993, p. 149). 

 

No inicio da década de 1970, a procura por derivados do petróleo crescia 

freneticamente devido ascensão econômica em que o país se encontrava. Desafiada 

a atender a demanda, a Petrobras além de investir no aumento da capacidade de 

refino, cria em 12 de novembro de 1971, a Petrobras Distribuidora – BR 

Distribuidora, composta por uma ampla rede de centenas de postos de serviços 

espalhados por boa parte do território nacional, conforme figura 8. 

 

Figura 8 – Inauguração do Posto da BR Distribuidora no Km 22 da rodovia Rio – 

Petrópolis. 

 

Fonte: Banco de Imagens Petrobras. 

 

 

Segundo a Petrobras (2013):  
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A nova subsidiária herdou 804 postos de gasolina da controladora, o que 
lhe garantia 21% do segmento e o terceiro lugar no mercado. O excelente 
desempenho da Petrobras Distribuidora nos anos seguintes levou a 
empresa, em 1974, a assumir o posto de maior de distribuidora de 
derivados do petróleo do país, exercendo sua função em caráter 
estritamente competitivo - em condições de igualdade com as demais 
distribuidoras e superando concorrentes nacionais e 
estrangeiras. (http://exposicao60anos.agenciapetrobras.com.br/). 

 

Devido aos resultados pouco significativos no campo da produção de petróleo 

desde 1967, em 1972 é criada a Braspetro. A empresa subsidiária da Petrobras 

visava buscar no exterior o petróleo não encontrado internamente, a fim de atender 

a demanda brasileira, conforme sugerido no Relatório Link. A empresa iniciou seus 

trabalhos na Colômbia, Iraque e Madagascar, atuando no ano seguinte no Egito e 

Irã, chegando a grandes descobertas no Iraque. O sucesso exploratório conseguido 

pela Braspetro propiciou-lhe grande prestígio internacional, e a subsidiária passou a 

ser procurada por grandes companhias para operações conjuntas.  

 Com a descoberta da primeira reserva petrolífera no mar, a 25 km da costa, 

no campo de Ubarana, Rio Grande do Norte, na porção marítima da Bacia de 

Potiguar; têm-se um revigoramento nos investimentos. No final de 1974, a 

descoberta do campo de Garoupa, na Bacia de Campos, marcou o inicio de um 

novo ciclo no Brasil, renovando as esperanças sempre frustradas de 

autossuficiência.  

Segundo Lucchesi (1998), “No final de 1974, as reservas haviam aumentado 

para 1.445 x 106 barris e a produção de óleo estava em 182 mil barris por dia.” (p. 

27). O considerável aumento do valor do barril de petróleo em 1974 pesou na 

economia brasileira no que diz respeito às importações do óleo cru, crescendo assim 

a necessidade de maior produção interna. 

Em 1975 descobriu-se então o campo de Namorado, e em camadas 

sedimentares mais profundas, o campo de Badejo. Direcionando-se mais ao sul da 

bacia, em maio de 1976 descobre-se o campo de Enchova; em abril de 1977, o 

campo de Bonito; julho do mesmo ano, o campo de Pampo. 

Em 1978 é descoberto gás no campo de Juruá, na Bacia do Solimões; em 

1979 tem-se a descoberta da maior acumulação terrestre da Bacia de Potiguar. 

Entretanto, “Em 1978, a maior parte das reservas brasileiras já se localizavam no 

mar.” (DIAS e QUAGLINO, 1993, p. 129). 
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 Pressionado pela crise do petróleo desencadeada em 1974, o governo 

acabou por autorizar em 1975 a assinatura de contratos de risco, que permitiam que 

a iniciativa privada explorasse petróleo no Brasil. Em 1976 têm-se os primeiros 

contratos assinados (figura 9), e as empresas estrangeiras Shell, Exxon, Texaco, 

BP, ELF, Total, Marathon, Conoco, Hispanoil, Pecten, Pennzoil, além de 

companhias brasileiras como a Paulipetro, Azevedo Travassos, Camargo Corrêa, 

entre outras, e mais a Petrobras, passaram a fazer parte do cenário exploratório no 

Brasil.  

 

Figura 9 – Áreas de exploração sob contrato de risco 

 

Fonte: LUCCHESI, 1998, p. 31 

 

Segundo Lucchesi (1998, p. 28), a primeira descoberta em mar por uma 

empresa sob contrato de risco, foi o campo de gás de Merluza, na Bacia de Santos, 

pela empresa Pecten; em terra, Azevedo Travassos encontrou modestas 

acumulações no Rio Grande do Norte. Os contratos de risco duraram até a 

promulgação da nova Constituição de 1988. 

 Devido às muitas relações no exterior ocasionadas pela Braspetro, em 1976 

criou-se uma subsidiária, Petrobrás Comércio Internacional S.A. – INTERBRÁS, 

responsável pelo comércio exterior da Petrobras, alavancando assim a iniciativa 

privada brasileira. Entre os anos de 1975 e 1984, foram perfurados pela Petrobras 

885 poços em terra e 750 no mar; as empresas sob contrato de risco perfuraram 51 

poços em terra e 64 no mar. Ao final de 1984, as reservas totais brasileiras 
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alcançavam 4,29 bilhões de barris, produzindo 500 mil barris/dia; em 1985 a 

produção abastecia a metade do consumo, diferentemente dos 14% de 1979. 

 O aumento excessivo do preço do barril de petróleo bruto levou com que o 

país tomasse medidas relevantes quanto a sua dependência externa. Seu valor 

elevado “viabilizou a exploração de novas fontes não convencionais de petróleo, 

entre elas as bacias offshore brasileiras, cujo desenvolvimento transformou-se em 

estratégia decisiva rumo a uma possível autossuficiência energética do Brasil.” 

(BRITO, 2012, p. 38).  

Em 1984 descobriu-se o campo de Marimbá, na Bacia de Campos; neste 

mesmo ano, houve a primeira descoberta de um gigante em águas profundas, o 

campo de Albacora, situado na mesma Bacia. No ano seguinte, 1985, com 

perfurações em lâminas d’água de 835 metros, o Campo de Marlim foi descoberto, 

sendo a maior acumulação petrolífera já encontrada em território brasileiro, no 

conjunto alcançando uma área de 380 km², com acumulações na ordem de 14 

bilhões de barris. 

Em 1986, consolidando os 30 anos de pesquisa na Amazônia, têm-se a 

histórica descoberta de reservas comerciais de óleo no rio Urucu, Bacia do 

Solimões, contendo o óleo mais leve e valioso extraído do Brasil. Entretanto, todas 

estas descobertas acarretariam em um volume substancial de novos investimentos, 

começando assim as dificuldades. A figura 10, a seguir, apresenta a evolução das 

reservas petrolíferas do Brasil no período entre 1858 e 1997 

 

Figura 10 – Evolução das reservas nos períodos exploratórios, 1858-1997. 

 

Fonte: Lucchesi, 1998, p. 25. 
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 Tendo em vista que o parque de refino fora planejado considerando o petróleo 

leve importado, foram necessárias adaptações, uma vez que o óleo brasileiro possui 

características químicas diferenciadas, mais denso e viscoso. Segundo Piquet 

(2012, p. 155), “(...) apenas a Petrobras construiu refinarias no Brasil, sendo nas oito 

implantadas entre 1953 e fins de 1970, a escala média de refino era de 230 mil 

barris/dia.” 9. 

Com o passar dos anos, políticas voltadas à substituição dos derivados do 

petróleo, acabaram por provocar um decréscimo em seu consumo, “tornando a 

capacidade de refino superior às necessidades do mercado nacional e, desse modo, 

interrompendo, nos anos 1980, os investimentos em refino.” (PIQUET, 2012, p. 156). 

Já no início do século XXI, a estratégia nacional volta-se a exportação dos derivados 

do petróleo, o que leva a ampliação do parque de refino no país (tabela 4). 

 

Tabela 4 – Evolução da capacidade de refino segundo refinarias, 2000-2009 

Fonte: PIQUET, In: MONIÉ & BINSZTOK, 2012, p. 156. 

 

                                                           
9
 Excluindo as refinarias privadas: Refinaria de Manguinhos e a Refinaria Ipiranga. 
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Ao final de 1989, a extração de petróleo alcançou a marca de 675.135 

barris/dia. Neste mesmo ano, o estado do Rio de Janeiro, que já havia se 

consolidado como principal produtor de petróleo do país, foi responsável por 57,8% 

do volume total produzido e por 86,7% da produção offshore. A próxima descoberta 

importante veio a ocorrer em 1996, onde o campo de Roncador, situado também na 

Bacia de Campos, em lâminas d’água variando de 1.500 a 1.900 metros, 

compreende uma área de cerca de 400 km². 

Surge então, em 06 de agosto de 1997, a Lei nº 9.478, conhecida também 

como a nova lei do Petróleo, alterando toda a conjuntura petrolífera nacional. Tal lei 

modifica as concessões de exploração e produção, na qual o regime de monopólio 

passa a ser de livre iniciativa. Sendo assim, a Petrobras passa a atuar em um 

cenário de competitividade direta com companhias estrangeiras. 

Nesta lei cria-se também a Agência Nacional do Petróleo (ANP), vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia (MME), com autonomia para executar a política 

nacional para o setor energético, ficando responsável por regular as atividades de 

empresas e instituições da indústria de petróleo, gás natural e de biocombustível no 

Brasil e estabelecer regras por meio de portarias, instruções normativas e 

resoluções. 

Outra questão levantada pela lei do Petróleo de 1997 remete ao pouco 

interesse na distribuição das rendas petrolíferas (royalties e participações especiais) 

entre os anos de 1986 e 1997. A nova lei menciona o pagamento mensal de 

royalties, a partir da data de início da produção comercial de cada campo, a quantia 

correspondente a 10% da produção de petróleo ou gás natural, visando 

compensar o uso de um recurso natural que é caro, escasso e não renovável. 

As participações especiais são pagas em áreas com alto potencial de 

produção e rentabilidade. Com isso, muitos municípios viram a multiplicação das 

rendas petrolíferas os “inundar” com tais pagamentos (PIQUET, 2012, p. 147). Em 

12 de junho de 1998, como reflexo da lei do Petróleo, cria-se a Petrobras Transporte 

S.A. – Transpetro, subsidiária responsável por operar e construir dutos, terminais 

marítimos e embarcações para transporte de petróleo, seus derivados e gás natural. 

Atualmente a Transpetro está presente na maioria dos estados brasileiros, 

possuindo mais de 14 mil km de oleodutos e gasodutos, além de 48 terminais 
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aquaviários e terrestres, e 60 navios. Tem por finalidade integrar o armazenamento 

de petróleo, derivados e gás e transportá-los aos diferentes pontos do Brasil. 

A evolução da tecnologia em águas profundas, apresentada na figura 11, a 

seguir, permitiu com que a Petrobrás alcançasse em 2000, a produção de 1,5 milhão 

de barris de petróleo por dia. Em 2003, com a entrada de cinco plataformas na 

produção, a capacidade da companhia alcançou, pela primeira vez, a marca de 2 

milhões de barris/dia, somando a produção no Brasil e exterior. Descobre-se nesse 

ano também, a maior jazida de gás natural na plataforma continental brasileira, o 

Campo de Mexilhão, na Bacia de Santos.  

 

 Figura 11 – Evolução da tecnologia brasileira em águas profundas 

Fonte: CARDOSO, 2012, p. 24 

 

Em 2006 têm-se uma revolução no setor petrolífero mundial: a descoberta de 

petróleo na camada pré-sal. É neste mesmo ano, que através do início das 

operações da P-50 no campo gigante de Albacora Leste, no norte da Bacia de 

Campos/RJ, a Petrobras alcança a marca de dois milhões de barris por dia 

produzidos no país. No ano seguinte, testes confirmaram a existência de uma 

megajazida de petróleo na Bacia de Santos, jazida de Tupi e atual campo de Lula, 

localizada na camada do pré-sal, em águas de profundidade de 5.250 m e a 290 km 

da costa. As análises feitas indicaram volumes potencialmente recuperáveis de 5 a 8 
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bilhões de barris. No ano de 2009 já se refinava o primeiro óleo oriundo da camada 

pré-sal da Bacia de Santos:  

 
As descobertas de petróleo e gás nas camadas pré-sal na costa brasileira 
abrem novas perspectivas ao País, uma vez que possibilitarão não só 
garantir às próximas gerações a oportunidade da oferta de milhares de 
postos de trabalho, como também alavancar o aumento da geração de 
renda e fortalecer o capital local com a formação de novas empresas, desde 
que os recursos daí originados não sejam dilapidados. (PIQUET, 2011, p. 
7). 

 

A camada pré-sal na costa brasileira ocupa uma área de aproximadamente 

800 km de extensão por 200 km de largura, ficando cerca de 300 km da costa, 

acompanhando a linha do litoral entre os estados de Santa Catarina e Espírito 

Santo, englobando as bacias sedimentares do Espírito Santos, Campos e Santos.  O 

óleo encontrado no pré-sal é do tipo leve e, diferentemente do petróleo pesado 

comumente encontrado no Brasil, possuindo maior valor no mercado. 

Impulsionados pela primeira descoberta nesta vasta área offshore, em 

novembro de 2008 confirma-se também a reserva no campo de Jubarte, região 

conhecida como Parque das Baleias, no Espírito Santo, ao norte da Bacia de 

Campos. Em 2010, a Petrobras anuncia a descoberta de petróleo e gás em Tefé, no 

Amazonas, divergindo das descobertas realizadas até então, onde somente gás era 

encontrado. A tabela 5, que segue, apresenta a produção em terra e mar por 

unidade da federação. 

Em 2010, surge a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro, onde menciona o papel 

da Petrobras como única operadora dos campos do pré-sal sob regime de partilha 

de produção, além de possuir participação obrigatória de, no mínimo, 30% nos 

grupos de exploração e produção. Diferentemente do sistema de concessão vigente 

até então, o contrato de partilha para a exploração dos campos do pré-sal, tem o 

Estado como proprietário do petróleo extraído, cabendo à empresa contratante 

explorar e extrair o petróleo, por sua conta e risco, em troca de uma parte do óleo. 

As reservas não exploradas continuam de propriedade do Estado. 
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Tabela 5 – Produção de petróleo, por localização (terra e mar) segundo unidades 

da Federação 

Fonte: PIQUET, 2012, p. 152. 

 

No sistema de concessão, a empresa concessionária é, de fato, dona do óleo 

explorado, ou seja, em termos contratuais, o regime concessão prevê que a 

propriedade do petróleo extraído em uma determinada área (bloco objeto da 

concessão) é exclusiva do concessionário, por certo período de tempo (de 20 a 30 

anos, em geral), em troca de compensação financeira. Acredita-se que, dentre as 

vantagens do regime de partilha, estão pontos como: o melhor controle do ritmo da 

produção; manejo direto da venda do petróleo para o exterior; poder planejar o setor 

como engrenagem de uma política industrial mais ampla. 

No ano de 2013, segundo o jornal O Estadão (2014), a produção de petróleo 

no Brasil sofreu uma queda, atingindo a marca de 1,957 milhão de barris/dia nas 

operações realizadas pela Petrobras no país. As importações do óleo bruto voltaram 

a ter um crescimento considerável, cerca de 20,8% em relação a 2012, bem como 

9,5% nos demais produtos da cadeia (combustíveis e lubrificantes, por exemplo). 

Tais importações estão relacionadas ao aumento da frota de veículos, 

fazendo com que o Brasil deixe de ser um país exportador, tornando-se importador 

de gasolina, mantendo as importações de óleo diesel. Fora a Petrobras, Anadarko, 

Aurizônia Petróleo, Barra Energia, BG Brasil, BHP Billiton, BP do Brasil, Chevron, 
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Exxon Mobil, HRT, Karoon, Maersk Oil, Nord Oil and Gas, OGX, PetraEnergia, 

Petrorecôncavo, Premier Oil, Queiroz Galvão Exploração e Produção, Repsol 

Sinopec, Shell, Starfish Oil & Gas, Statoil e Total E&P do Brasil, foram as principais 

empresas operadoras que atuaram no Brasil em 2013. 

A fim de converter o panorama de 2013, no ano seguinte iniciou-se a 

operação de sete plataformas, que perdurará por três anos. Ao final de 2014 a 

Petrobrás produziu, em média, 2 milhões 863 mil barris/dia de óleo equivalente, 

chegando a ser responsável por 91% do volume extraído no país, incluindo os 

campos com parecerias privadas. Entretanto, mesmo com a produção total de 

petróleo e gás natural no Brasil no mês de dezembro ter totalizado 3,164 milhões de 

barris de óleo equivalente por dia, o cenário da indústria do petróleo altera-se 

bruscamente em 2015 com a queda súbita no valor do barril de petróleo, conforme 

gráfico 1, ocasionado pela grande quantidade de petróleo disponível no mercado.  

 

Gráfico 1 – Índice de preços mensais do petróleo bruto nos últimos 30 anos10 

 

Fonte: International Monetary Fund, 2016. 

 

 Não somente o Brasil, mas como os demais países produtores, haviam 

aproveitado o momento de alta do petróleo para investir demasiadamente na 

abertura de novas áreas de exploração pelo mundo. Porém, o crescimento da 

economia global não acompanhou o mesmo passo. 

                                                           
10 Valores calculados através da média simples dos três preços regionais: Dated Brent, West 

Texas Intermediate, e the Dubai Fateh. 
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Não bastasse a crise internacional do setor petrolífero, que levou a diminuição 

de investimentos das empresas a fim de se manterem, em 2015 descobrem-se 

inúmeras fraudes, desvios e lavagem de dinheiro por parte da Petrobras (incluindo 

subsidiárias e terceirizadas contratadas), ocasionando um rombo bilionário, inviável 

de contabilizar. Tal escândalo vem abalando a economia do país, uma vez que esta 

já havia se desvalorizado com a baixa do barril, agora ainda mais devido a pouca 

credibilidade frente aos investimentos do exterior. 

Como consequência da dupla crise na empresa, a Petrobras anunciou 

uma redução de quase 25% em sua previsão de investimento para o período 2015-

2019, onde o corte de investimentos chega a US$ 32 bilhões em relação à previsão 

anterior. Fora isto, a atividade de exploração de petróleo na costa brasileira regrediu 

45 anos em sua história, de acordo com o gráfico 2, tendo sido o número de poços 

perfurados em 2015, visando achar óleo e gás em alto mar, o mais baixo desde 

1970. 

  

Gráfico 2 – Número de poços exploratórios perfurados no Brasil (1969-2015)11

 

Fonte: ANP, análise Abespetro – Accenture Strategy Upstream. 

 

 Segundo a revista Valor Econômico (2016), recentemente a Petrobras 

confirmou a venda de 104 concessões de campos terrestres, sendo 98 já em 

produção e seis blocos exploratórios. Outra alteração que poderá acarretar grandes 

mudanças para o setor no Brasil refere-se ao texto substitutivo do projeto de lei que 

altera as regras de exploração de petróleo do pré-sal. 

                                                           
11

 Poços com perfuração iniciada no ano de referência. 
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A proposta retira a exclusividade da Petrobras nas atividades no pré-sal e 

acaba com sua obrigação de pelo menos 30% dos investimentos em todos os 

consórcios de exploração do mesmo, onde caberá a estatal optar por comandar a 

operação, ou não, abrindo assim o mercado de exploração a empresas privadas. 
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4 A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE 

 

Rio Grande situa-se no extremo sul do Estado do Rio Grande do Sul, uma 

cidade costeira localizada entre a latitude 32° 1' 60'' sul e a longitude 52° 5' 55'' 

oeste, com unidade territorial de 2.709,522 km². A população estimada para 2016 é 

de 207.860 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).  

Fundada em 1737, a cidade construiu a sua riqueza ao longo de sua história 

devido à forte movimentação industrial, oportunizada principalmente pelo seu porto a 

partir do final do século XIX. Porto este que possibilitou inicialmente o 

desenvolvimento de todo o estado, tendo em vista que foi por meio dele que 

chegaram os colonizadores do Rio Grande do Sul (açorianos, portugueses, 

espanhóis, africanos, alemães e italianos), possibilitando assim o desenvolvimento 

das atividades agropastoris, características do estado. 

A história da indústria do petróleo em Rio grande está imbricada no próprio 

desenvolvimento da cidade. Conforme Vieira (2012), “a posição geoestratégica 

global do Porto do Rio Grande em função dos corredores de exportação (...)” (p. 62) 

possibilita a diversificação econômica do município, que com o desenvolvimento de 

sua logística de transportes no início do século XX, possibilitou a inserção da 

indústria petrolífera no mesmo. 

 

 

4.1 PORTO DO RIO GRANDE 

 

O Porto do Rio Grande está localizado na margem direita do canal do norte, 

que liga a Lagoa dos Patos ao Oceano Atlântico e, como antes mencionado, sua 

história remonta a fundação da cidade, quando, por longos 135 anos, funcionou 

como um simples atracadouro às embarcações a vela que realizavam o comércio 

marítimo inicialmente colonial, posteriormente imperial. 

Oficialmente, o início de sua construção data de 1869, sendo inaugurado em 

1872, possuindo um calado de cinco metros, historicamente denominado de Porto 
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Velho. Em 1891, já no período republicano, iniciou-se a criação de um porto mais 

moderno, o Porto Novo, localizado mais ao sul, juntamente a construção dos molhes 

da barra, o qual tem sua operação iniciada em 1915, com quase 2 km de cais e duas 

linhas de armazéns para estocagem e movimentação de cargas diversas. 

Na segunda metade do século XX, à medida que as atividades ligadas ao 

comércio exterior junto ao Porto Novo se desenvolvem e se consolidam, o Porto 

Velho passa então a concentrar as atividades ligadas ao setor industrial pesqueiro 

em rápido processo de expansão, além de outras pequenas atividades, como: 

ancoragem de barcaças de transportam cereais pela Laguna dos Patos;  terminal de 

passageiros para as barcas que interligam Rio Grande à cidade de São José do 

Norte; movimentação de hortifrutigranjeiros; material de construção; e, mais 

recentemente, atividades de ensino e pesquisa; atividades institucionais e culturais, 

recreativas e turísticas.  

Em 1970 inicia-se a estruturação do Superporto, localizado na 4ª Secção da 

Barra do Município do Rio Grande, arquitetado por um sistema de terminais e píeres 

construídos dentro de padrões tecnológicos avançados, estabelecendo assim a 

ampliação do sítio portuário-retroportuário no município. 

No decorrer desta década houve grandes obras de infraestrutura, 

oportunizando assim a instalação de terminais industriais variados, além da 

produção máxima do complexo pesqueiro situado no município. Nesse período 

também houve o aprofundamento do canal de acesso à Barra, passando a receber 

navios com calado de até 40 pés.  

Segundo Moraes (1999, p. 37), o aumento da área retroportuária atrai, devido 

à interdependência entre porto e indústria, 

 
“os setores altamente ligados ao transporte marítimo, seja pela importação 
de insumos, seja pela exportação da produção (…). O processamento 
mineral, o beneficiamento da soja, e a elaboração do cavaco ou da pasta de 
celulose, por exemplo, aparecem como alguns desses setores de clara 
índole litorânea. A instalação de vários desses ramos numa mesma 
localidade acabou por gerar alguns complexos industriais de porte na zona 
costeira do Brasil (…).”.  

 

No caso de Rio Grande, as tipologias industriais do setor de fertilizantes e 

óleos vegetais foram as que instalaram fábricas na retroárea do Porto. No final da 

década de 1970, há então a instalação do Distrito Industrial em Rio Grande, o qual 

faz parte do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (PROEDI), como uma 
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estratégia para alavancar o desenvolvimento industrial no Estado do Rio Grande do 

Sul, regulamentado através do Decreto Estadual nº 32.666, de 27 de outubro de 

1987. Nele há a possibilidade de implantação ou relocalização de projetos industriais 

e de atividades correlatas.  

Em 1993, devido a uma política voltada à maior inserção do país na economia 

global, instituiu-se a Lei dos Portos, Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, que 

dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das 

instalações portuárias e dá outras providências. Segundo Vieira e Vieira (2003), o 

Porto do Rio Grande foi o primeiro porto do estado a enquadrar-se na nova lei, 

favorecendo assim a definição de uma nova forma de organização da zona 

portuária, bem como a redefinição das funções de seu território. 

Ainda conforme os autores, a área do Porto Organizado estabeleceu-se 

através da Portaria nº 1.011, de 16 de dezembro de 1993, do Ministério dos 

Transportes, compreendendo: 

 
 “(…) as instalações portuárias terrestres do Porto Velho, do Porto Novo e 
do Superporto, esse na Quarta Seção da Barra, incluindo todos os cais, 
docas, píers, armazéns, pátios, edificações em geral, vias internas de 
circulação rodoviária e ferroviária, e mais os terrenos ao longo dessas faixas 
marginais e em suas adjacências, pertencentes à União, incorporados ou 
não ao Patrimônio do Porto do Rio Grande. Faz parte, ainda, do Porto 
Organizado e sob sua responsabilidade a infraestrutura de proteção dos 
acessos, como os Molhes Leste e Oeste, as áreas de fundeio, bacias de 
evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a ele, até as margens das 
instalações terrestres do Porto Organizado.” (Idem, p. 3-4)  

 

A Lei dos Portos serviu não só para tratar das questões relacionadas às 

reformas e à modernização dos portos, mas também extinguiu a Empresa de Portos 

do Brasil (PORTOBRAS), ou seja, extinguiu-se o monopólio das Administrações 

Portuárias nos serviços de movimentação de cargas nos cais públicos, que passam 

a ser realizados por empresas privadas, mediante sua qualificação como operadores 

portuários. 

Possibilitou também que os terminais de uso privativo movimentem cargas de 

terceiros, com a assinatura de contratos de adesão com o Ministério dos 

Transportes, bem como quebrou o privilégio dos sindicatos de trabalhadores avulsos 

no fornecimento e escalação da mão de obra para as operações portuárias. 

Tal mudança na administração portuária (na qual o porto desmembra-se do 

antigo Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais (DEPRC), e passa a ser 
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administrado pela Superintendência do Porto do Rio Grande (SUPRG), na qualidade 

de executora da Concessão da União ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul), 

levou a uma rápida expansão e diversificação dos serviços logísticos portuários, 

principalmente relacionados à movimentação de contêineres, juntamente ao 

restabelecimento da indústria de fertilizantes, com a instalação de diversas 

empresas misturadoras, bem como o interesse na ampliação das empresas já 

constituídas no local:  

 
“O Superporto, cuja área de expansão ficara vinte anos sem a implantação 
de um novo terminal de cargas, assiste agora a total apropriação de seus 
quatro quilômetros de área livre para cais serem demandados à instalação 
de terminais de contêineres, polo naval, químicos e petroquímicos, 
derivados de madeira, papel e celulose; impondo o desdobramento do 
complexo portuário para o vizinho município de São José do Norte.” 
(OLIVEIRA; COUTO; ASMUS; DOMINGUES. 2011). 

 

O Porto do Rio Grande configura-se então como um espaço geoestratégico 

devido a integração econômica macrorregional do Cone Sul (MERCOSUL), uma vez 

que é o único porto marítimo do Rio Grande do Sul. Atua fortemente no extremo sul 

do país, sendo o quinto porto mais importante para o desenvolvimento do comércio 

internacional, estando entre os mais importantes da América do Sul em 

produtividade. 

O sistema modal de acesso é bem diversificado, compreendendo os modais: 

rodoviário, hidroviário, ferroviário e aeroportuário. Os principais produtos 

movimentados são: farelo de soja, soja em grãos, fertilizantes, milho, óleo de soja, 

óleo de canola, madeira serrada, arroz, trigo, cargas conteinerizadas, produtos 

químicos, álcool metílico, sal, ureia, ácido fosfórico e combustíveis. 

 

 

4.2 REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE 

 

 Tendo em vista toda a logística ofertada pelo Porto Novo, tal como a conexão 

com o Rio Grande do Sul, Brasil e países integrantes do MERCOSUL, “o único porto 

marítimo do estado começava a atrair para o sul do país novas empresas comerciais 

e industriais. Dentre essas, uma que até então permanecia praticamente inexplorada 

no Brasil: o petróleo.” (ASSIS, 1997, p. 12). 
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Naquela época, Rio Grande só conhecia da incipiente indústria brasileira, o 
burburinho dos teares das fábricas de tecidos, o vai-e-vem dos barcos 
pesqueiros e os proveitos de um frigorífico. Embora distante dos grandes 
centros da economia nacional, a cidade já era um dos principais pólos de 
desenvolvimento da região. (ASSIS, 1997, p. 12) 

 

A Ipiranga S. A. Companhia Brasileira de Petróleo foi o resultado de um 

projeto que começara em 1933, na cidade de Uruguaiana, fronteira com a Argentina 

e o Uruguai. O terreno que satisfazia as exigências (área mínima de 10 hectares, 

topografia favorável para a implantação do transporte rodoviário, disponibilidade de 

rede elétrica e água tratada, próximo ao porto e da linha férrea) era uma área de 

manguezais, localizado no terrapleno oeste de Rio Grande. As figuras 12 e 13 

evidenciam as condições locais para receber as novas instalações. 

 

Figura 12 – Área da futura Refinaria 

 

Fonte: MULLER, 2012, p. 24 

 

Figura 13 – Tubulação utilizada na 
dragagem do terreno onde seria 

construída a Refinaria – janeiro de 
1937 

Fonte: ASSIS, 1997, p. 28

 

Nove meses após o início da construção, em meados de 1937, a Refinaria 

recebe, através do Porto do Rio Grande, “o vapor argentino Tácito, vindo do 

Equador, com o primeiro carregamento de petróleo cru importado” (ASSIS, 1997, p. 

17), conforme figura 14. 

Fundada em 07 de setembro de 1937, em meio à crise econômica mundial, a 

Ipiranga S. A. começou com produção de 1.000 barris/dia, refinando gasolina, 

querosene, óleo diesel e óleo combustível (fuel oil). Entretanto, não fosse a ideia do 
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engenheiro da empresa, a Ipiranga entraria em colapso, visto que o querosene e o 

fuel oil estavam se acumulando nos estoques. Iniciou-se a utilização do fuel oil como 

matéria-prima na fabricação de óleo lubrificante, e intensificou-se a estratégia de 

marketing para o querosene. 

 

Figura 14 – Navio Tácito ancorado no cais do Porto Novo, 1937. 

 

Fonte: Muller, 2012, p. 21. 

 

  Passada as primeiras dificuldades, em 1938 a Refinaria Ipiranga 

encarou a dura concorrência das empresas estrangeiras e inaugurou o primeiro 

posto de serviços com a bandeira da empresa (figura 15). 

 

Figura 15 – Primeiro posto de serviço da Ipiranga, Rio Grande – 1938 
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Fonte: MULLER, 2012, p. 32. 

 Nesse mesmo ano, o Decreto-Lei nº 395, de 29 de abril de 1938, nacionaliza 

o setor petrolífero, cabendo somente aos brasileiros natos o direito de ser acionistas 

de refinarias de petróleo no Brasil. Esse fato gerou um conflito interno na Ipiranga, 

uma vez que a maioria de seus acionistas eram cidadãos uruguaios e argentinos. 

Mesmo com a resolução do conflito gerado pela nova lei através da venda de suas 

ações, com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, houve o interrompimento 

da entrega de óleo bruto importado que supria a Refinaria. 

 Em 1942, a Ipiranga paralisa suas atividades, realizando apenas serviços de 

manutenção. Aproveitando-se do momento crítico, a refinaria sofreu adaptações a 

fim de produzir solventes para reativar a indústria brasileira da borracha, chegando a 

ser reconhecida em 1945 como de “interesse nacional”. Ao final da guerra, a 

Ipiranga estava mais fortalecida, chegando a registrar lucros pela primeira vez desde 

a inauguração (ASSIS, 1997, p. 42). 

 Com a finalidade de expansão para além da capital, a Ipiranga passou a 

investir na implantação de uma rede própria de serviços, em regiões em que 

houvesse pouca concorrência. No setor de produção, após a experiência advinda da 

fabricação de solventes, em 1943 iniciou-se a produção de graxas lubrificantes; em 

1947 começou-se a produzir inseticidas; em 1948, pioneiramente, asfalto sólido; no 

mesmo ano, teve início a produção de superfosfato simples, seu primeiro produto 

para o segmento de fertilizantes. 

 
O aumento da produção e os novos produtos logo levaram a Ipiranga a ter 
de replanejar as instalações da Refinaria, que ficaram pequenas para 
atender a demanda. (...) As novas instalações entraram em funcionamento 
no dia 07 de setembro de 1953, (...) contava agora com uma unidade para 
refino de petróleo bruto, e com ela a empresa – cuja capacidade produtiva 
vinha aumentando gradualmente, a partir dos 1.500 barris/dia de 1937 – 
atingia, em 1953, a marca de 9.300 barris/dia, o que correspondia a 22% da 
produção nacional de derivados de petróleo. (ASSIS, 1997, p. 45) 

 

Contudo, neste mesmo ano a Lei nº 2.004/53 determinou o monopólio das 

jazidas de petróleo, o qual era exercido sob o controle da Petrobras, criada na 

mesma lei. Esta medida, apesar de permitir o funcionamento das refinarias 

particulares, impedia qualquer aumento de sua capacidade de produção. Uma vez 

que a distribuição não havia sido monopolizada, a Ipiranga utilizou-se deste meio 



76 
 

para o crescimento da empresa. Em 1961, a sede da empresa mudou-se para Porto 

Alegre. 

Desde sua consolidação, a Ipiranga nunca foi apenas um empreendimento 

industrial. Conforme crescia, consolidava-se o que os acionistas e colaboradores 

chamavam de “grande família Ipiranga”. No mesmo ano de criação da Refinaria, 

começou a estabelecer-se o Ipiranga Atlético Clube (IAC), local palco de grandes 

festas e campeonatos esportivos (pesca, boliche, futebol de salão e basquete). Em 

1964, inaugurou-se sua Colônia de Férias na praia do Cassino, visando também o 

lazer de seus funcionários. 

Segundo Assis (1997, p. 43), a Ipiranga foi também pioneira nas relações 

trabalhistas que beneficiavam a família, destacando: “participação nos lucros da 

empresa, paga aos funcionários; gratificação de final de ano, que mais tarde se 

transformaria no 13º salário; assistência médica e odontológica gratuita (...)”. Criou-

se também, em 1943, a Caixa de Empréstimos dos Empregados da Ipiranga S. A. 

(Cedisa), transformada dois anos mais tarde em Sociedade de Amparo Mútuo dos 

Empregados da Ipiranga S. A. (Sameisa). 

Visando o investimento no fator humano, a partir de 1953, a empresa assumiu 

as responsabilidades de principal mantenedora da Fundação Cidade do Rio Grande, 

em parceria com a prefeitura municipal. A Fundação teve papel fundamental na 

criação da Faculdade de Engenharia Industrial em 1955, a qual os diretores e 

técnicos da Refinaria lecionavam gratuitamente; colaborou também com a criação 

da Faculdade de Medicina em 1966; ampliação do Museu Oceanográfico em 1973; e 

a organização do Museu Cidade do Rio Grande em 1984. 

A fim de diversificar seus negócios, intensificados pelas duas crises do 

petróleo nas décadas de 1970 e 1980, a Ipiranga criou a rede de hotéis Charrua. Em 

1964, ela passa a investir também na indústria pesqueira, atividade tradicional em 

Rio Grande, com a criação da Leal Santos Pescados. Em 1965, implantou a Fertisul, 

empresa destacada na área de fertilizantes, sendo inaugurada a moderna planta 

industrial junto ao Porto Novo de Rio Grande em 1972. 

A Ipiranga atuou fortemente neste seguimento até a década de 1990, quando 

redirecionou os focos de atuação da empresa. “Nos anos 70 e 80, a Ipiranga se 

transformou num conglomerado de mais de trinta empresas.” (ASSIS, 1997, p. 73). 

No ano em que completou 60 anos (1997), a Refinaria teve sua capacidade 
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ampliada em 30%, graças à flexibilização advinda da quebra do monopólio neste 

mesmo ano, através da Lei 9.478/97. A construção de um novo tanque, com espaço 

para 30 milhões de litros de petróleo, ampliou sua capacidade de armazenamento, 

chegando em 1999 a processar 12.200 barris/dia. Em 2002, a capacidade produtiva 

da refinaria passa para 17.000 barris/dia, além do projeto de novas unidades de 

solventes especiais, bem como a construção de um novo tanque para 30 milhões de 

litros. 

Contudo, a elevação do preço do petróleo disparou em 2004, inviabilizando a 

atividade de refino no país, pois o produto que chegava ao consumidor (diesel, 

gasolina e GLP) não obtinha preços compatíveis com os respectivos custos. Em 

abril de 2005 a Refinaria paralisou temporariamente suas atividades, bem como 

duas vezes no ano seguinte, a fim de minimizar perdas econômicas. Em outubro de 

2006, através de incentivos do governo do Rio Grande do Sul, visando reduzir a 

dependência de importação de nafta de outros estados e do exterior, a Refinaria 

inicia a operação de processamento com condensados, matéria-prima rica em nafta 

petroquímica. 

“Em 2007 começa um novo período na então setuagenária história da 

Refinaria, a partir da transferência do controle acionário do Grupo Ipiranga para a 

Petrobras, Braskem e Ultra.” (MULLER, 2012, p. 53). Neste momento altera-se sua 

denominação para Refinaria de Petróleo Riograndense, criando-se também uma 

nova logomarca. Em 2011 a refinaria apresentava resultados econômicos positivos 

pelo terceiro ano consecutivo, recorde histórico de volume de petróleo processado 

no ano e no volume de entrega de derivados, juntamente com a conclusão da 

montagem da Unidade de Solventes Leves, transformando a Refinaria na única 

fabricante nacional de pentanos (importante insumo para a indústria química e 

petroquímica). A figura 16 apresenta as instalações atuais da Refinaria de Petróleo 

Riograndense.  
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Figura 16 – Foto aérea da Refinaria de Petróleo Riograndense – 2012 

Fonte: Foto cedida pela Refinaria Riograndense. 

 

 

4.3 TERMINAL AQUAVIÁRIO DE RIO GRANDE (TERIG) 

 

 A história do Terminal Rio Grande (Terig) está ligada a história da Refinaria 

Ipiranga, tendo em vista que inicialmente esta possuía dois píers para descarga de 

derivados de petróleo a fim de abastecer a região. Um píer havia sido construído 

pela então Esso e outro pela Texaco, ambos localizados no que hoje é o Distrito 

Industrial de Rio Grande na retroárea do Superporto. 

Na década de 1930, o Terig era o terminal de apoio da Refinaria, que 

administrava a estrutura, tornando-o assim o mais antigo terminal gaúcho. O Píer 

construído pela empresa Texaco foi desativado, já o Terminal Aquaviário Rio Grande 

(lotado nas instalações da Esso) iniciou suas obras em 1953, sendo concluído em 

1957 (conforme ilustrado nas figuras 17 e 18). Possuíam em sua construção dois 

berços de 228 metros de comprimento para as operações.  
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Figura 17 – Terminal Rio Grande em construção na década de 1950 

Fonte: Foto cedida pela Transpetro/Terig. 

 

No decorrer da década seguinte à lei do monopólio em 1953, as empresas 

internacionais foram perdendo competitividade, enquanto, inversamente, a Petrobras 

ganhava força e conquistava clientes. A partir dos anos 1970, a empresa 

estabeleceu um acordo com a Ipiranga para explorar o antigo terminal da Esso, 

passando a fornecer Bunker (combustível para navios). Tal advento colocou o Porto 

de Rio Grande em destaque nacional, chegando o fornecimento médio a seis mil 

toneladas. O produto armazenado no Terig era de propriedade da Petrobras e 

atenderia a toda a navegação em geral; já armazenamento, operação e controle 

deste produto eram da Ipiranga. 
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Figura 18 – Dutos de ligação do Terig em preparação para instalação na década de 

1950 

Fonte: Foto cedida pela Transpetro/Terig. 

 

Este foi o procedimento até 1983, quando o terminal passou a ser 

administrado pela Petrobras. Ao longo dos anos seguintes, o Terig sofreu várias 

adaptações operacionais para atender às necessidades do mercado, bem como às 

exigências da sociedade: construção de novos dutos, nova caldeira, unidade 

misturadora, novos prédios, instalações de combate a incêndio, entre outros. Em 

1990 o terminal passou por obras para a substituição das linhas do píer petroleiro. 

Neste mesmo ano, o Conselho de Administração autorizou a aquisição de uma área 

de 250.000 metros quadrados para implantação do parque de GLP em Rio Grande.  

Em 1996 houve melhorias no píer, o que possibilitou o recebimento de navios 

de maior calado, acima de 40 pés, tipo Panamax. Consequentemente aumentou-se 

também a quantidade de produtos movimentados. Em 1997, a Petrobras assumiu o 

Píer Petroleiro, tendo vencido uma licitação promovida pelo governo do Estado do 

Rio Grande do Sul. O Terig passou a ser o único terminal do país a ter um píer no 

sistema de licitação, onde a concessão foi dada à Petrobras para administrá-lo, 

sendo operado pela subsidiária Transpetro.  

Obras de troca de tubulação e sistema de estocagem foram promovidas para 

melhorar o desempenho do terminal, ocorrendo no ano 2000 o primeiro 
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carregamento de gás (GLP) no Terig. Em 2004 inaugura-se o píer pesqueiro, sendo 

realizado em 23 de agosto o primeiro abastecimento no píer, utilizando quatro 

berços e possibilitando a operação de cinco embarcações simultaneamente. 

Em 2006, o Píer Petroleiro realizou a maior descarga de petróleo da sua 

história: 84 mil m³ de petróleo, em uma operação de quatro dias, destinados à 

refinaria Ipiranga. No ano de 2007 o Terig mostrou mais uma vez seu pioneirismo ao 

ser o primeiro terminal do Sistema Petrobras a vender diesel marítimo adicionado ao 

biodiesel. 

Atualmente, o Terig atua no abastecimento de grande parte dos navios 

responsáveis por fazer o escoamento da safra de toda a região Sul do Brasil. Sua 

estrutura operacional é composta por prédio administrativo, de manutenção, 

laboratório de análises, Centro de Controle de Operações (CCO), setor de serviços 

compartilhados, oficinas, caldeiras e um píer - assumido em regime de licitação em 

1996, em área portuária pertencente à União – e é o único Píer Petroleiro do país 

em atividade na modalidade de terminal público do Sistema Petrobras.  

A unidade possui um píer com três berços de atracação, sendo que o maior 

permite a amarração de navios com até 60 mil toneladas de porte bruto. Sua 

estrutura conta com 24 tanques para produtos claros e escuros que permitem 

armazenar até 98.000 m³ de produtos. Além disso, quatro vasos de GLP estão em 

fase de interligação. 

Outro diferencial do terminal é a variedade de produtos movimentada, dentre 

eles: óleo combustível marítimo - OCMAR, bunker, óleo combustível industrial, óleo 

diesel marítimo, diesel S10, LCO (diluente para a composição de bunker), petróleo, 

nafta, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, amônia, benzeno, GLP e ainda tolueno e 

xileno, derivados da nafta para a indústria petroquímica. Especializado no 

fornecimento de bunker, o Terig hoje é o terceiro maior fornecedor do país. A figura 

19 apresenta as instalações atuais do Terminal Marítimo da Transpetro na área do 

Superporto de Rio Grande.  
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Figura 19 – Vista aérea da Transpetro  

Fonte: Foto cedida pela Transpetro/Terig. 

 

 

4.4 TERMINAL MARÍTIMO DA BRASKEM – RIO GRANDE 

 

Também conhecido como terminal Braskem, o terminal marítimo da Braskem 

– Rio Grande situa-se em área arrendada no Superporto de Rio Grande, ocupando 

uma área de cerca de 34.400 m², além de ocupar uma área de cerca de 8.300 m² 

junto à base de provimento da Petrobras, localizada em terreno adjacente. 

O píer se projeta para a água, em 185 m, possuindo 75 m de comprimento de 

cais e distância entre dolfins12 de 198 m. O píer foi projetado para operar com navios 

de até 40.000 tpb13 e condição de 32 pés de calado. A figura 20 apresenta as 

instalações atuais do Terminal Marítimo da Braskem na área do Superporto de Rio 

Grande. 

Inicialmente, o terminal pertencia a Companhia Petroquímica do Sul 

(Copesul), empresa responsável pela operação da central de matérias-primas do 

Complexo Petroquímico de Triunfo/RS, terceiro instalado no país, ainda na década 

de 1980. 

                                                           
12

 Coluna de concreto fincada no fundo do mar que aflora à superfície e serve para atracar (dolfim de 
atracação) e para amarrar (dolfim de amarração) navios. 
13

 TPB: Toneladas de porte bruto. 
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Figura 20 – Vista aérea do Terminal Marítimo Braskem 

Fonte: http://www.sintermar.com.br/ 

 

O terminal possui fundamental importância, pois estoca e movimenta produtos 

petroquímicos oriundos de Triunfo, bem como estoca gás liquefeito, visando 

importações, exportações, cabotagens de embarcações, assim como o recebimento 

e carregamento de produtos via modal rodoviário. Os produtos depois de 

transformados servem de matéria-prima à manufatura de bens de consumo, como 

plásticos, borrachas, filmes, vernizes, solventes, PVCs, etc.. 

Em 1992, a Copesul sofreu um processo de privatização, por meio do 

Programa Nacional de Desestatização, iniciado nos anos 1990, onde a Organização 

Braskem, pertencente à Odebrecht, adquiriu seu controle acionário. Em 2007, a 

Braskem concluiu a aquisição das ações da Copesul. Atualmente, o terminal da 

Braskem é operado pela Odfjell Terminals Granel Química Ltda., possuindo 

capacidade de armazenamento estática total para petroquímicos líquidos de 40.000 

m³ (10 tanques); e, para gás liquefeito, de 2.600 m³. Está interligado ao Píer 

Petroleiro operado pela Transpetro, podendo efetuar operações em ambos os cais, 

já que possui dutos interligados com seu píer. 

Dentre os produtos com os quais trabalha, pode-se citar benzeno, etil-

benzeno, xileno, MTBE, metanol e gás liquefeito. Tem capacidade de recepção de 

90 m³ para caminhões, e 350 m³ para embarcações. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tendo por base a análise bibliográfica realizada sobre a história do petróleo 

no Brasil, bem como na cidade de Rio Grande, passa-se agora a analisar os dados 

obtidos junto a Refinaria de Petróleo Riograndense, Transpetro e Braskem, além da 

Prefeitura Municipal de Rio Grande, para assim compreender e identificar os efeitos 

socioeconômicos e as relações sócio-espaciais em diferentes escalas geradas por 

este setor produtivo. 

Cabe observar, conforme descrito na metodologia, que o recorte temporal 

inicialmente previsto de uma década de dados socioeconômicos sobre o setor não 

se concretizou, tendo-se obtido dados diferenciados que oscilam de 2009 a 2016. 

Para a empregabilidade neste segmento produtivo, os dados variam de 2009 a 

2015. Já os dados referentes a processamento, estocagem, fornecimento e 

distribuição, variam de 2009 a 2016. Quanto aos dados tributários, os mesmos 

variam de 2011 a 2015. Assim, a análise que segue aborda, primeiro, a Refinaria 

Riograndense, seguida pela Transpetro, Braskem e Prefeitura Municipal de Rio 

Grande. Por último, apresenta-se o ciclo da indústria do petróleo em Rio Grande. 

 

 

5.1 REFINARIA RIOGRANDENSE 

 

No que respeita a Refinaria Riograndense (RPR), o gráfico 3 apresenta os 

dados disponibilizados relacionados à empregabilidade. Percebe-se que há uma 

constância quanto a empregabilidade nos últimos sete anos na refinaria, oscilando o 

número de trabalhadores entre 400 e 500, estabilizando-se neste valor nos últimos 

três anos, sendo 60% próprios da refinaria e 40% terceirizados.  

Por se tratar de uma indústria capital-intensiva e, por ser uma refinaria 

pequena em termos nacionais quanto a sua escala de produção, tal quantitativo de 

mão de obra é significativo para o conjunto dos empregos industriais ofertados no 

município, justamente por se tratar dos empregos de maior valor médio em termos 

salariais, dada a qualificação técnica exigida pela indústria química, tanto para os 
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trabalhadores próprios, como para os terceirizados, cuja massa salarial se traduz em 

consumo urbano, gerando efeitos multiplicadores de emprego e renda nos 

seguimentos de comércio e serviços na cidade e região. 

 

Gráfico 3 – Empregabilidade da Refinaria Riograndense entre os anos de 

2009 e 2015 

 

Fonte: Refinaria Riograndense, 2016. 

  

Quanto a origem do petróleo cru a ser refinado, bem como o destino dos seus 

derivados, obteve-se as seguintes informações, ilustradas no mapa 2. 

Descobriu-se que a origem varia conforme a cotação internacional do barril de 

petróleo, o qual é comprado, indiferentemente do local, onde a venda for mais 

barata. O petróleo processado é oriundo principalmente da Bacia de Campos. 

Entretanto, no primeiro semestre de 2015, a RPR processou um mix de petróleos 

nacionais e importados, onde alguns petróleos foram importados da Argélia, e, 

posteriormente, da Nigéria, como se pode constatar no mapa 2 A. 

Utiliza como principais insumos o petróleo nacional adquirido da Petrobras 

(85%) e outras matérias-primas nacionais adquiridas da Braskem (15%). O petróleo 

bruto chega a RPR através do Píer Petroleiro, onde é bombeado diretamente do 

navio até os tanques de petróleo da RPR, com capacidade de armazenamento de 

100 mil m³ e de processamento de 17 mil barris/dia de petróleo (gráfico 4), o 

equivalente a cerca de 2,7 mil m³/dia. 
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Mesmo possuindo capacidade de processamento de 17.000 barris/dia, 

percebe-se que ao longo dos últimos cinco anos houve grandes oscilações na 

quantidade de petróleo processado na RPR. 

 

Mapa 2 – Origem e destino dos produtos refinados na Refinaria Riograndense 
entre os anos de 2010 a 2015. 

Elaborado pela autora, 2016. 

 

Tal fato ocorreu devido à atividade do refino ser diretamente impactada pela 

cotação do petróleo (commoditie precificada no mercado internacional) e, também, 

pela taxa de câmbio, fato que desequilibra as margens operacionais da atividade de 

refino de petróleo, a ponto de em fevereiro de 2011, devido à defasagem entre o 

preço de aquisição do óleo cru e os preços de venda dos derivados no mercado, a 

companhia ter realizado um contrato junto a Petrobras com a finalidade de manter o 

processo de industrialização de petróleo, viabilizando assim as atividades da 

refinaria até o final de novembro de 2015, quando houve o término do mesmo.  
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Gráfico 4 – Processamento de petróleo da Refinaria Riograndense entre os anos de 

2010 e 2015 

 

Fonte: Refinaria Riograndense, 2016. 

 

Os produtos originados a partir do refino são: Aguarrás, Asfalto, Bunker, 

Gasolina Automotiva, GLP, Nafta Petroquímica, Óleo Combustível, Óleo Diesel, 

Óleos Especiais, Querosene e Solventes Especiais. Atualmente, processa em média 

12.600 barris por dia, 13.000 m³/mês de Gasolina, 35.000 m³/mês de Óleo Diesel e 

Solventes Médios, 6.000 m³/mês de óleo combustível, 2.000 m³/mês de GLP e 500 

m³/mês de naftas leves. Todos os produtos são comercializados através de modais 

rodoviário, ferroviário e marítimo. 

O GLP (gás liquefeito de petróleo, também conhecido como gás de cozinha) 

era encaminhado para envasamento em uma unidade terceirizada da Liquigás em 

Pelotas, porém, com o fechamento desta unidade, o mesmo passou a ser envasado 

em Canoas, conforme apresentado no mapa 2 B. Posteriormente ao seu 

envasamento, o produto é vendido para os distribuidores, para postos e dos postos 

para a refinaria.  

No que diz respeito aos Solventes Especiais, a refinaria produz: pentanos 

(C5), para a produção de poliestireno expandido (EPS), e em menor quantidade 

como solventes para indústrias de borrachas; hexanos (C6), utilizado principalmente 

na extração de óleos vegetais, principalmente a soja e no esmagamento de 

sementes oleaginosas, também utilizado na fabricação de tintas, vernizes e 
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adesivos; e heptanos (C7), grande parcela destinada à produção de adesivos 

industriais, e em menor quantidade para a produção de artefatos de borrachas. 

A RPR dedica sua produção de solventes especiais, denominados de Naftas 

com diferentes tipos de especificações, com o propósito de atender a necessidade 

individual de seus clientes. Conforme especificado no mapa 2 C, o destino dos 

solventes alcança os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

A refinaria abastece com seus combustíveis a metade sul do estado do Rio 

Grande do Sul, como especificado no mapa 2 D. O bunker (OCMAR – Óleo 

Combustível Marítimo) abastece o Terminal Marítimo da Transpetro, entre outros, e 

os demais combustíveis – gasolina automotiva (tipo A - Comum, Tipo A - Premium e 

de Alto Padrão) óleo combustível (utilizados como combustíveis em fornos e 

caldeiras) e óleo diesel (tipos Interior e Marítimo) – abastecem as distribuidoras. 

 

 

5.2 TRANSPETRO 

 

Os dados relacionados à Transpetro fazem menção à empregabilidade 

(gráfico 5), bem como aos produtos movimentados, capacidade de armazenamento 

e realizações de bunker do último ano. 

Nota-se que em relação à empregabilidade, o Terminal Rio Grande (Terig) 

possui cerca de 21% de seu efetivo ligado a Transpetro (funcionários ingressos por 

meio de concurso público), onde os restantes 79% são funcionários terceirizados 

pela mesma, vinculados a empresas prestadoras de serviço. 
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Gráfico 5 – Empregabilidade da Transpetro em Rio Grande entre os anos de 2009 e 

2015 

Fonte: Transpetro, 2016. 

  

Percebe-se que há uma constância quanto a empregabilidade nos últimos 

seis anos no terminal, oscilando o número de trabalhadores entre 198 e 216, com 

um pico de 250 trabalhadores no ano de 2013. Chama a atenção o baixo número de 

trabalhadores próprios ao terminal em relação aos terceirizados, característica dos 

terminais portuários modernos em todo mundo, independentemente do tipo de carga 

movimentada, porém, mais significativa nos terminais que operam granéis líquidos, 

considerando-se, novamente, o aspecto tecnológico como fator chave a explicar o 

baixo número de trabalhadores próprios ao terminal, sendo os mesmos de maior 

nível de qualificação técnica dada as características dos produtos químicos e 

petroquímicos movimentados e estocados.. 

Quanto aos produtos movimentos no terminal, cerca de 50% destes são 

oriundos do Terminal de Niterói (Tenit), localizado em Canoas, o qual recebe, 

armazena e transfere derivados de petróleo processados na Refinaria Alberto 

Pasqualini (Refap), no município de Triunfo (mapa 3). O restante dos derivados de 

petróleo e granéis químicos movimentados no Terig são originários de outros 

terminais do Brasil pelo sistema de cabotagem. 
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Mapa 3 – Origem do bunker de abastecimento de navios realizado pela Transpetro 

Elaborado pela autora, 2016. 

 

O Terig possui um parque de tancagem com 25 tanques, onde são operados 

granéis líquidos e derivados de petróleo, tais como: gasolina, óleo diesel automotivo, 

óleo diesel marítimo, LCO, óleo combustível, hexano, MS-380, bunker, biodiesel e 

lubrificante. O Terig também faz o transbordo (a transferência de carga de uma 

grande embarcação para uma menor) de GLP, e envia o produto pela Lagoa dos 

Patos até Triunfo, no Polo Petroquímico gaúcho.  

Possui capacidade de armazenamento de 64 mil m³, movimentando 

anualmente uma média de 2.381.000 m³. Os produtos movimentados são: granéis 

líquidos e derivados de petróleo como gasolina, óleo diesel automotivo, óleo diesel 

marítimo, LCO, óleo combustível, hexano, MS-380, bunker, GLP, lubrificante e 

biodiesel. Entretanto, é o fornecimento de bunker (mapa 4), combustível para navios 

produzido em duas unidades misturadoras que ressalta sua posição de destaque no 

cenário brasileiro e mundial. 
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Mapa 4 – Locais de atracação das embarcações para o abastecimento de bunker, 
realizado pela Transpetro, entre agosto de 2015 e maio de 2016 

Elaborado pela autora, 2016. 

 

A pesar de haver muitos abastecimentos de bunker nos meses de agosto e 

novembro de 2015, bem como fevereiro e maio de 2016, percebe-se que a maioria 

dos abastecimentos não se realiza no píer petroleiro do Terig. A preponderância do 

abastecimento ocorre quando as embarcações estão fundeadas no canal de acesso 

ao Porto de Rio Grande, seguido do terminal graneleiro da Tergrasa e Porto Novo, 

Bianchini, estando o próprio píer do Terig em 5ª. posição em números de 

abastecimento entre os meses selecionados (gráfico 6). 
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Gráfico 6 – Abastecimentos realizados de bunker por píer no último ano (nº de 
abastecimentos/mês) 

Fonte: Transpetro, 2016. 

 

Fator importante que merece ser destacado refere-se a forte influência do 

período da safra de grãos, com pico entre os meses de abril a julho. Durante esse 

período são movimentados dentro da área portuária cerca de 80% do total anual de 

grãos. Tais fatos são evidenciados nos gráficos 7 e 8, onde se expõe o número de 

navios abastecidos por bunker, bem como a quantidade do mesmo fornecida por 

dutos ou barcaças do Terig. 

Segundo a Transpetro, fora o abastecimento de embarcações que estão 

atracadas nos píers de empresas privadas, a fim de transportar seus produtos, muito 

dos abastecimentos em fundeio ocorrem em navios que entram no canal de acesso 

ao Porto de Rio Grande somente para abastecer, devido ao Porto fazer parte de 

suas rotas marítimas no Atlântico Sul. Sendo o último porto do Brasil, importante na 

logística do Cone Sul, o abastecimento de bunker se torna estratégico, fato 

evidenciado pela colocação de terceiro maior fornecedor do país. 
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Gráfico 7 – Número de navios abastecidos no Terig entre os anos de 2014 a 

maio de 2016 

Fonte: Transpetro, 2016. 

 

Gráfico 8 – Quantidades de bunker fornecidas por dutos e barcaças do Terig entre 

os anos de 2014 a maio de 2016 

Fonte: Transpetro, 2016. 

 

 

5.3 BRASKEM 

 

Os dados relacionados à Braskem se referem exclusivamente aos produtos 

movimentados e armazenados advindos do Polo Petroquímico de Triunfo. A 

administração do mesmo forneceu dados relativos a empregabilidade referentes 
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exclusivamente ao ano de 2016, de aproximadamente 70 funcionários permanentes, 

em condições normais, incluindo todas as empresas prestadoras de serviços e 

setores internos ao terminal, o que não possibilitou qualquer tipo de análise. 

Quanto as operações com produtos petroquímicos, obteve-se a informação 

de que os mesmos são transportados do Terminal Santa Clara (mapa 5), no 

município de Triunfo/RS, diretamente para o Terminal Braskem, o qual os importa, 

exporta e armazena. O transporte se realiza através de dois navios tanqueiros 

especializados adaptados às condições de navegabilidade na Lagoa dos Patos. 

 

Mapa 5 – Origem dos insumos movimentados pela Braskem – Rio Grande 

Fonte: https://www.braskem.com.br/portaria-anp-251 

 

O terminal opera com os seguintes produtos: benzeno, estireno, tolueno, 

xilenos mistos, C7C8, C9 aromático, metanol, MTBE, MEK e GLP. Segundo os 

dados obtidos, o destino de tais produtos é variado, evidenciando a heterogeneidade 

na distribuição de insumos, conforme descrito no mapa 6. 

Observa-se, no mesmo, a significativa abrangência de países que demandam 

os seus produtos, com destaque para as regiões do Extremo Oriente (China, Coréia 
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do Sul e Taiwan), Sudeste Asiático (Indonésia), União Europeia (Itália, Holanda e 

Romênia), América do Norte (Estados Unidos e México), Cone Sul (Chile e 

Argentina), além dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

Mapa 6 – Portos de destino dos produtos movimentados pelo Terminal Braskem 
entre maio de 2015 e abril de 2016 

Fonte: https://www.braskem.com.br/portaria-anp-251 

 

 

5.4 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE 

 

Tratando-se dos dados obtidos junto a Prefeitura Municipal de Rio Grande 

referentes à tributação e aos royalties, obtiveram-se dados relativos a seis tipologias 

de receitas oriundas das atividades da indústria do petróleo, apresentados na tabela 

6, das quais três são receitas comuns a todos os municípios brasileiros, distribuídas 

pela União, e três são receitas exclusivas pagas aos municípios que desempenham 

atividades ligadas a indústria do petróleo, as quais, no caso de Rio Grande, advém 

diretamente das atividades marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque 

de óleo bruto ou de gás natural, operados pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras 

via Terminal da Transpetro. 

Os valores referentes a Cota-parte da compensação financeira de recursos 

minerais (CFEM) fazem parte das receitas recebidas através de transferências da 
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União, registrando a arrecadação de receita de transferência da compensação 

financeira pela exploração de recursos naturais para fins de aproveitamento 

econômico, com base na Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Esta CFEM 

repassada pela União ao município faz alusão ao artigo 6º desta lei, o qual trata do 

valor do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral, obtido após a 

última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação 

industrial.  

 

Tabela 6 – Receita municipal relativa a tributos e royalties da Indústria do Petróleo 
(valores em reais – R$) 

Fonte: Secretaria de Município da Fazenda – PMRG, 2016. 

 

Segundo a Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que determina os 

percentuais de compensação financeira, a mesma define faturamento líquido como o 

total das receitas de vendas, excluído os tributos incidentes sobre a comercialização 

do produto mineral, as despesas de transporte e as de seguros. O percentual da 

compensação referente a substâncias minerais é de 2%, enquadrada no inciso II do 

artigo 2º, da referida lei, sendo 65% deste valor percentual repassado aos 

municípios. 

Ainda sobre a égide da Lei nº 7.990/89, outro valor repassado pela União 

referente a indústria do petróleo é a Cota-parte royalties - compensação financeira 

pela produção de petróleo. O município de Rio Grande se enquadra no recebimento 

desta CFEM por situar instalações marítimas ou terrestres de embarque ou 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Cota-parte da 
compensação financeira 
de recursos minerais - 

CFEM 

38.726,14 25.887,16 42.589,78 69.707,39 47.350,93 

Cota-parte royalties - 
compensação financeira 

pela produção de 
petróleo - lei n° 7.990/89 

18.390.131,78 22.957.206,43 20.312.179,29 17.600.343,50 10.573.408,01 

Cota-parte royalties pela 
participação especial - lei 

n° 9478/97, art.50 

1.053.619,00 1.434.023,08 1.437.267,29 884.753,99 664.681,10 

Cota-parte do Fundo 
Especial do Petróleo – 

FEP 

596.336,66 718.092,09 722.860,96 836.109,56 627.955,80 

Raf - Fundo Especial 
Petróleo - FEP 

751.372,00 579.507,25 264.968,79 786.300,41 217.783,13 

Raf - Cfm - Dep. Nac. 
Petróleo Mineral 

6.491,88 4.119,74 5.372,98 10.006,53 24.101,89 

SOMA 20.836.677,46 25.718.835,75 22.785.239,09 20.187.221,38 12.155.280,86 
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desembarque de óleo bruto ou de gás natural, operados pela Petróleo Brasileiro S.A. 

- Petrobras, conforme o artigo 7º. 

A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar a compensação 

financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, correspondente a 5% sobre o 

valor do óleo bruto, do folhelho betuminoso e do gás extraídos de seus respectivos 

territórios, onde se fixar a lavra do petróleo ou se localizarem instalações marítimas 

ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou de gás natural, 

operadas pela Petrobras, sendo 10% deste valor direcionados aos municípios onde 

se localizarem tais instalações de embarque ou desembarque. 

Já a Cota-parte royalties pela participação especial - lei n° 9478/97, art.50, 

também faz parte das receitas recebidas através de transferências da União. Esta 

receita se enquadra na Lei nº 9.748, de 06 de agosto de 1997, que trata em seu 

artigo 50º do pagamento de uma participação especial, estabelecida no edital e no 

contrato, que em casos de grande volume de produção, ou de grande rentabilidade, 

haverá tal pagamento, a ser regulamentada em decreto da Presidência da 

República. A participação especial será aplicada sobre a receita bruta da produção, 

deduzidos os royalties, os investimentos na exploração, os custos operacionais, a 

depreciação e os tributos previstos na legislação em vigor. 

Assim como os demais, a Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 

faz parte das receitas recebidas através de transferências da União. Previsto na Lei 

nº 7.990/89, em seu artigo 6º, que altera o artigo 27º da Lei nº 2.004, de 03 de 

outubro de 1953, a sociedade e suas subsidiárias, além de obrigadas a pagar 

compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, também devem 

pagar 0,5% (meio por cento) para constituir um fundo especial a ser distribuído entre 

Estados, Territórios e Municípios. Constituído apenas de royalties de produção 

marítima, atualmente o FEP é administrado pelo Ministério da Fazenda, sendo 

distribuído a todos os estados e municípios brasileiros, sendo 20% destinado aos 

estados e 80% aos municípios. 

Com relação às receitas Raf - Fundo Especial Petróleo – FEP e Raf - Cfm - 

Dep. Nac. Petróleo Mineral, estas são relacionadas à remuneração de depósitos 

bancários não vinculados, ou seja, são Rendimentos de Aplicação Financeira (RAF) 

destes recursos. 
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Ao se analisar estes dados, depara-se com o significativo montante de 

recursos financeiros recebido pelo município por conta da Lei nº 7.990/89, por este 

sediar instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo 

bruto ou de gás natural, operados pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, conforme 

o artigo 7º da referida lei. Porém, há que se destacar o peso da Refinaria 

Riograndense nestes montantes financeiros, pois como a mesma adquiriu somente 

petróleo nacional, a partir de contrato firmado com a Petrobras, no período de 2009 

a 2015, a arrecadação referente à Cota-parte royalties – compensação financeira 

pela produção de petróleo – lei nº 7.990/89 e Cota-parte royalties pela participação 

especial – lei nº 9.478/97, art. 50, sofreu significativa elevação, traduzindo-se em 

retornos financeiros importantes para a municipalidade, conforme se constata da 

tabela 6. 

Além disso, deve-se destacar que os valores recebidos entre os anos de 2011 

e 2014, com destaque para o ano de 2012, se referem ao aumento da compensação 

financeira obtida pelo significativo crescimento da produção de petróleo nacional, o 

qual se traduziu em aumento de 20,4% na arrecadação de royalties pela União, 

segundo a ANP, com repercussões para todos os entes federados, estados e 

municípios. 

A queda considerável da receita municipal relacionada a tributos e royalties 

advindos da indústria do petróleo no ano de 2015 reflete, por sua vez, a queda no 

preço do barril de petróleo verificada a partir do ano de 2014, de cerca de 100 

dólares para 50 dólares em 2015, bem como a recessão econômica enfrentada pelo 

Brasil. Neste contexto, pode-se afirmar que a arrecadação municipal destes tributos, 

no ano de 2016, deverá sofrer significativa redução, impactando negativamente as 

finanças municipais. 

 

 

5.5 CICLO DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO EM RIO GRANDE 

 

Tendo por base as análises apresentadas nos itens acima, especialmente na 

rede de fluxos constantes dos mapas e, tendo por referência a estruturação da 

cadeia da indústria do petróleo (segmentos de upstream, midstream e downstream) 

apresentada no referencial teórico dessa dissertação, partiu-se para a construção de 
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um diagrama, apresentado na figura 21, contendo todas as atividades dessa 

indústria em operação no município de Rio Grande, bem como a inserção no mesmo 

das atividades relacionadas ao Polo Petroquímico, Polo Naval e Offshore, além das 

futuras atividades ligadas a regaseificação de gás natural e, prospectivamente, 

exploração e produção na Bacia de Pelotas. 

 

Figura 21 – Ciclo da Indústria do Petróleo em Rio Grande/RS 

Elaborado pela autora, 2016. 

 

Trata-se, portanto, de um quadro síntese, onde o presente e o futuro dessa 

indústria se encontram, produzindo relações produtivas interdependentes nas 

escalas local (Refinaria Riograndense, Transpetro, Braskem, Polo Naval e Offshore 

e Usina de Regaseificação e Termelétrica), regional (Polo Petroquímico e Bacia de 

Pelotas) e nacional (bacias de Campos e Santos), transparecendo a relevância para 

o município de Rio Grande das atividades produtivas desse segmento industrial, 

inserindo o mesmo não de forma periférica ou de somenos importância no contexto 

da indústria petrolífera brasileira. 

Cabe observar que, na escala local, todas as atividades direta ou 

indiretamente ligadas a indústria do petróleo constantes do diagrama 9 estão 

inseridas no complexo portuário-industrial de Rio Grande, conforme mapa 7, à 
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exceção da Refinaria Riograndense, situada às margens do Saco da Mangueira, em 

área contígua a zona central da cidade. Na extremidade sul do Porto Novo se 

localiza o Estaleiro Honório Bicalho (QGI); na área de expansão do Porto de Rio 

Grande, na margem de São José do Norte, se localiza a empresa Estaleiros do 

Brasil (EBR); na área do Superporto se localizam no sentido norte-sul, 

respectivamente: o Terminal da Braskem, o futuro píer da Usina de Regaseificação, 

o Terminal da Transpetro e o Estaleiro Rio Grande. No Distrito Industrial se 

localizará a Termelétrica a Gás Natural. 

 

Mapa 7 – Espacialidade da indústria do petróleo em Rio Grande 

 

Elaborado pela autora, 2016. 
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Diferentemente da maioria das cidades brasileiras de pequeno e médio porte 

que desempenham atividades ligadas a indústria petrolífera, as quais comumente 

estão direcionadas ao setor upstream, ou seja, produção e exploração offshore nas 

bacias de Campos e Santos, e sua logística de apoio marítimo, como são os casos 

dos municípios litorâneos do norte fluminense e sul do Espírito Santo, Rio Grande se 

caracteriza por abrigar os segmentos midstream e downstream, segmentos de 

menor relevância socioeconômica direta no contexto dessa indústria, porém, 

inversamente, de maior relevância socioeconômica indireta, isto é, efeitos 

multiplicadores de emprego e renda na cadeia de valor ligadas ao refino e a logística 

terrestre de armazenamento, transporte e distribuição. 

Ou seja, Rio Grande reproduz, em menor escala econômica e social, o 

mesmo processo sócio-produtivo presente nas grandes regiões metropolitanas onde 

se localizam as maiores refinarias de petróleo do país e os polos petroquímicos, 

além das principais atividades logísticas ligadas ao suprimento, armazenamento e 

distribuição inerentes a esta cadeia de valor.   

O downstream em Rio Grande possui todos os setores relacionados ao 

mesmo, incluindo processamento, transporte e venda de produtos refinados. Além 

do refino de petróleo bruto realizado pela Refinaria Riograndense, tem-se a 

comercialização e distribuição no atacado e varejo, conforme apresentado no mapa 

2. Há a distribuição atacadista de nafta, combustíveis, solventes, ácidos, querosene 

em escala regional; em escala local tem-se o varejo de combustíveis. Após a 

separação dos componentes do petróleo na refinaria, a indústria química do 

petróleo, conhecida como petroquímica, produz derivados do mesmo.  

Atividade complementar a de refino, encontra-se a Usina de Regaseificação 

de GNL que está em vias de ser implantada em Rio Grande juntamente com uma 

Termelétrica a Gás. O projeto foi contemplado em um leilão da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) para o segmento Leilão de Energia A-5, realizado em 2014. 

O terminal de regaseificação previsto terá capacidade para 14 milhões de m³/dia, 

podendo receber dois navios gaseiros ao mês, e ficará situado entre os píeres da 

Transpetro e da Braskem na área do Superporto. Contará com um navio de 

estocagem e regaseificação de forma permanente, bem como um gasoduto de 

ligação entre Rio Grande e Triunfo, com 311 quilômetros de extensão. O gás virá 

dos Estados Unidos, onde parte do mesmo será utilizada para gerar energia na 
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termelétrica para o município e região, e parte será bombeada por gasoduto até 

Triunfo, região metropolitana de Porto Alegre, passando por Pelotas, São Lourenço 

do Sul, Camaquã, Tapes e Triunfo, beneficiando também estes municípios. A 

previsão é de que as obras de instalação da Usina iniciem no início de 2017, com o 

compromisso de entrega de energia em janeiro de 2019. O GNL será importado dos 

Estados Unidos, conforme mapa 8. 

 

Mapa 8 – Origem do GNL para a Usina de Regaseificação de Rio Grande 

 
Elaborado pela autora, 2016. 

 

No segmento midstream há atividades relacionadas ao armazenamento, 

comercialização e transporte de petróleo bruto e gás natural da cabeceira do poço à 

refinaria. O armazenamento, a estocagem e o transporte acontecem tanto através 

da Transpetro, como da Braskem. A diferença entre ambos é a origem do produto a 

ser armazenado, estocado e transportado, onde a Braskem recebe seus insumos do 

Polo Petroquímico localizado em Triunfo e a Transpetro possui origem variada, 

conforme apresentado nos mapas 2, 4, e 5. A Indústria Petroquímica, apesar de ser 

parte do segmento downstream, inclui-se neste caso como atividade de suporte para 

armazenagem, estocagem e transporte dos derivados produzidos nas instalações do 
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Polo Petroquímico de Triunfo, fazendo parte do elo do downstream com o 

midstream.  

De forma prospectiva, encontra-se o segmento upstream em Rio Grande, 

voltado à exploração futura de óleo e gás na Bacia Sedimentar Marginal de Pelotas14 

(mapa 9). Estudada desde a década de 1950, os esforços exploratórios nesta bacia 

foram muito pequenos, pois demonstrava blocos situados em águas profundas, que 

encareceriam a exploração. 

 

Mapa 9 – Localização da Bacia de Pelotas e dos respectivos blocos sob concessão 

da Petrobras 

Elaborado pela autora, 2016. 

 

Entretanto, devem ser considerados os recentes indícios sísmicos de 

ocorrência de hidratos de gás, principalmente na região do Cone de Rio Grande, 

ostentando perspectivas de grandes volumes de metano associados, registrando tal 

ocorrência em profundidades que estão entre 100 e 1.000 metros na coluna 

sedimentar, em batimetrias de 500 a 3.500 m. Segundo Barros (2009, p. 02), 

                                                           
14

 As Bacias Marginais ocorrem em margens continentais passivas como resultado de movimentos 
divergentes entre placas tectônicas. A Bacia de Pelotas, assim como as demais bacias marginais 
brasileiras, teve sua origem a partir da ruptura do Gondwana, no Juro-Cretáceo. 
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acumulações de 135 bilhões de m³ de gás no local foram estimadas, o que 

forneceria 2,2 X 10¹³ m³ de gás nas condições superficiais de temperatura e 

pressão. 

Apesar de tais indícios, os esforços exploratórios da indústria petrolífera na 

região permanecem de forma modesta. Apenas seis blocos foram adquiridos pela 

Petrobras em 2004 durante a 6ª Rodada de Licitações, de cerca de 3.900 km² de 

área, onde posteriormente houve a devolução de 2 blocos à ANP. 

Se, por um lado, as atividades do upstream, Exploração e Produção (E&P) na 

Bacia de Pelotas, tratam de pura elucubração, a atividade de suporte às operações 

de E&P das Bacias de Campos e Santos é uma realidade em Rio Grande, através 

do Polo Naval e Offshore. Criado em 2005, o Estaleiro Honório Bicalho, então 

administrado pelo Consórcio QUIP S.A., iniciou a montagem da primeira plataforma 

em 2007, a P-53, entregue em 2008, sendo finalizadas posteriormente, entre os 

anos de 2011 e 2013, as plataformas P-55, P-58 e P-63, todas em atividade na 

Bacia de Campos. 

 Em 2011, a Estaleiros Rio Grande S.A. iniciou suas atividades no município, 

através do ERG I, sendo ampliadas suas atividades com a criação do novo estaleiro 

ERG II, começando a operar em 2014. Sob competência do ERG I está a construção 

de oito cascos replicantes de plataformas do tipo FPSO (sigla em inglês de unidade 

flutuante que processa, armazena e descarrega petróleo), para a exploração do 

petróleo na Bacia de Santos. São eles: P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72 e 

P-73. Sob a competência do ERG II está a construção de três navios-sonda para a 

Petrobras. 

O mapa 10 apresenta as áreas de destino na costa brasileira das plataformas 

finalizadas em Rio Grande e entregues a Petrobras, bem como a futura localização 

dos cascos replicantes inicialmente previstos para serem construídos no Estaleiro 

Rio Grande, bem como o país de destino onde parte dos mesmos deverá ser 

construída.  

Em 2013 foram iniciadas as obras da empresa Estaleiros do Brasil Ltda. 

(EBR), localizado em São José do Norte, município vizinho de Rio Grande, em área 

de expansão do Porto do Rio Grande, responsável pela construção dos módulos da 

plataforma P-74 e sua integração na mesma. O Estaleiro Honório Bicalho, que 
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passou a ser administrado pelo consórcio QGI Brasil S.A., confirmou recentemente a 

integração dos cascos das plataformas P-75 e P-77 no município. 

 

Mapa 10 – Plataformas do Polo Naval e Offshore de Rio Grande 

Elaborado pela autora, 2016. 

 

Por conta da crise instalada na Petrobras pela Operação Lava-Jato iniciada 

em 2014, operação realizada pela Polícia Federal e Ministério Público Federal do 

Brasil com o objetivo de apurar um esquema de lavagem de dinheiro no país, uma 

crise se instaurou no setor de construção naval no país, trazendo incertezas quanto 

ao futuro dessa indústria no contexto nacional, com significativas repercussões em 

âmbito local. 

A descoberta do envolvimento dos sócios dos estaleiros QGI e Ecovix, 

empresa administradora do ERG I e II, impactaram os projetos em andamento e 

também os futuros, já que foram proibidos novos contratos das empresas com a 

estatal. A fim de dar início brevemente à extração de petróleo através das 

plataformas encomendadas, a Petrobras decidiu enviar parte dos projetos antes 

demandados aos estaleiros nacionais para os estaleiros asiáticos. 
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A P-66 foi entregue no final de 2014 para integração no Rio de Janeiro, mas a 

P-67 deixou o Rio Grande do Sul em setembro de 2015, assim como a P-68, ambas 

para serem implementadas na China. A Ecovix encaminhará ainda a P-70 para ser 

finalizada na China, assim como há a possibilidade de transferência da construção 

das P-72 e P-73. A mesma incerteza quanto aos quatro últimos cascos de 

plataformas replicantes paira sobre os três navios-sonda, que estão com a sua 

construção temporariamente suspensa, aguardando definição da Petrobras e da 

empresa Sete Brasil, detentora dos contratos de construção dos 28 navios-sonda 

inicialmente demandados pela Petrobras. 

 

 

5.6 PROCESSOS SOCIOESPACIAIS 

 

Observando-se todos os dados expostos no decorrer dessa dissertação, 

percebe-se a nítida influência da indústria do petróleo no município de Rio Grande, 

agindo de forma direta e indireta no mesmo. Os efeitos socioeconômicos positivos e 

negativos decorrentes das atividades desta indústria tem sido significativos nos 

últimos dez anos, especialmente no que tange ao desemprego massivo de 

trabalhadores do Polo Naval e Offshore, da ordem de 18 mil trabalhadores, assim 

como a demanda espacial desencadeada para as suas atividades, que variam 

conforme o segmento de sua cadeia de valor. 

No segmento upstream, como há o envolvimento de toda a cadeia de 

exploração e produção, seu impacto espacial é maior, em razão da enorme 

complexidade existente e tecnologia envolvida. Nos segmentos midstream e 

downstream, a necessidade espacial é relativamente menor, porém também 

significante no que concerne a organização espacial, uma vez que direta e 

indiretamente, a Indústria Petrolífera acaba por gerar novas polarizações sócio-

espaciais (intensos fluxos migratórios e de capitais públicos e privados) também 

nesses segmentos.  

 Dentro desta perspectiva, Piquet (2007) ressalta os aspectos em comum 

gerados por estudos de impacto regional/territorial que as atividades relacionadas à 

Indústria do Petróleo apresentaram após sua consolidação, os quais, de modo geral 

se mostraram desfavoráveis às regiões e às populações locais. São eles: mudanças 
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na estrutura populacional, mudanças na organização do território, mudança no 

quadro político e mudanças culturais. 

Tendo em vista que em Rio Grande a indústria petrolífera possui atuação 

significativa, direta e indiretamente, porém não em seu pleno potencial por não haver 

atividades de E&P na Bacia de Pelotas, os aspectos da dinâmica regional desta 

indústria em âmbito local estão relacionados à mudança na estrutura populacional, 

na organização do território e mudanças culturais. 

 O primeiro aspecto trazido pela autora trata das expectativas geradas em um 

determinado local devido ao anúncio de um grande empreendimento, acarretando 

em movimentos populacionais em sua direção. A oferta de mão de obra que flui para 

a região não acompanha a geração de postos de trabalho, sendo muito maior que 

esta. Presencia-se, consequentemente, o aumento da favelização, prostituição e 

criminalidade no local; agravados ainda mais ao término das obras, onde os 

trabalhadores de maior qualificação se realocam rapidamente em outra ocupação 

em outra região, enquanto os de mais baixa qualificação permanecem, configurando 

e intensificando o quadro de pobreza local. 

 As mudanças na organização do território se configuram pela rápida 

transformação no local, ou seja, o alto padrão estabelecido pelos trabalhadores do 

empreendimento – com renda acima da média, induz ao surgimento de novas áreas 

residenciais e de consumo de alto padrão social. O crescimento rápido se traduz, 

fora destes espaços privilegiados conforme salienta Piquet, em ocupações não 

planejadas desprovidas dos mais elementares serviços sociais. 

Domingues et al.  (2009, 2010 e 2012) destacam a inflação de demanda 

ocorrida no município, com brutal elevação dos valores imobiliários, além de pressão 

sobre os serviços de saúde e educação, bem como o significativo aumento da 

violência, produto dos significativos fluxos migratórios temporários desencadeados 

pelos 24 mil empregos diretos ofertados no Polo Naval e Offshore durante os anos 

de pico de produção das plataformas P-55, P- 58 E P-63. 

 O último aspecto trata das mudanças culturais, onde Piquet (2007) traz à luz a 

influência da classe média inserida no local do empreendimento. Seus hábitos de 

consumo mais sofisticados faz com que o comércio local se adapte, comumente 

construindo shoppings centers. 
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 A dinâmica regional acima descrita é percebida diariamente no município. 

Entretanto, isto só passou a ser realidade após o estabelecimento do Polo Naval e 

Offshore, uma vez que, conforme citado anteriormente, a empregabilidade do setor 

downstream e midstream em Rio Grande é reduzida, com cerca de 820 

trabalhadores diretos (cerca de 1,34% da população riograndina ocupada15). 

Quando se traz à tona a atividade de suporte da indústria petrolífera, o 

número de trabalhadores agregados as outras atividades existentes (funcionários da 

Refinaria Riograndense, Transpetro e Braskem) passa a ser de aproximadamente 

6.820 (cerca de 11,12% da população riograndina ocupada). Considerando-se ainda 

que o último número de pessoas ocupadas do município divulgado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é de 2014, época em que o número de 

funcionários diretamente empregados nos estaleiros QUIP e Rio Grande chegou a 

24 mil, pode-se afirmar que das 61.305 pessoas ocupadas no município, cerca de 

40% delas estavam vinculadas ao setor petrolífero, direta e indiretamente. Vale 

observar ainda o rápido crescimento populacional, que, em 2010 era de 198.842 

habitantes (IBGE, 2010), passando a ser de 211.410 em 2014, segundo a FEE 

(2016). 

 Deduz-se, do exposto, que os demais aspectos trazidos por Piquet (2007) são 

consequência da empregabilidade gerada em Rio Grande nos últimos anos. As 

mudanças na organização do território aconteceram gradativamente, especialmente 

no que respeita a infraestrutura viária e de habitação, onde se observou a criação de 

novos loteamentos, assim como a criação de alojamentos para atender a demanda 

do pessoal que chegava. Ao passar dos anos, a falta de planejamento urbano 

tornou-se nítida devido a manifestação de congestionamentos, falta de espaços 

públicos de socialização, serviços coletivos e outras evidências de pouca 

infraestrutura local para atender tamanho fluxo migratório. O aumento súbito do 

preço dos imóveis, tanto no aluguel como na venda, refletia a grande demanda na 

cidade. 

                                                           
15

 Compreende a totalidade das pessoas ocupadas em 31 de dezembro do ano de referência da 
pesquisa, com ou sem vínculo empregatício, remuneradas diretamente pela empresa. Foram 
consideradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) as pessoas afastadas em 
gozo de férias, licenças, seguros por acidentes, etc., mesmo que estes afastamentos não tenham 
sido superiores a 30 (trinta) dias. 
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 Os aspectos trazidos pela autora em relação à mudança cultural também foi 

perceptível. Nos últimos dois anos houve a inauguração de dois shoppings centers 

em Rio Grande e um em Pelotas, cidade vizinha. Houve também a construção de 

hotéis executivos, abertura de novos restaurantes e bares, instalação de franquias 

internacionais, assim como a instalação de unidades de ensino profissionalizantes, 

técnico e universitário. Tais empreendimentos impuseram uma cultura empresarial 

mais moderna, provocando em parte um rompimento das práticas e interações da 

sociedade local. 

 Monié (2010, p. 258) em seus estudos relacionados à industrialização e 

organização do espaço regional, especificamente na Bacia de Campos, menciona a 

aceleração do êxodo rural, direta e indiretamente, que as novas polarizações 

demográficas advindas da indústria petrolífera ocasionam. Em decorrência das 

atividades petrolíferas e de base, a segregação sócio-espacial é um fenômeno 

presente, em geral, em toda urbanização caracterizada pela presença de tais 

atividades. 

Assim, o autor traz a realidade das novas polarizações demográficas nos 

municípios da Bacia de Campos, em que há fortemente a transformação do perfil 

produtivo devido ao expressivo crescimento econômico. Mesmo estando presentes 

nesta Bacia todos os segmentos da indústria petrolífera, bem como a para-

petrolífera, a mudança cultural existente nestes municípios – onde Macaé e os 

municípios limítrofes a ela apresentam uma maior visibilidade, por historicamente 

predominar as atividades pastoris, sendo hoje um dos centros industriais e de 

serviços mais importantes do país – é similar a ocorrida no município de Rio Grande, 

porém em menor escala. 

Aqui, o processo de forte polarização regional foi em parte freado pelos 

problemas anteriormente referidos quanto a desaceleração das atividades dos 

estaleiros. Contudo, há de se observar que outras atividades portuário-industriais 

continuam a chegar ao município, como a Usina de Regaseificação e Termelétrica, o 

terceiro parque eólico, indústria de flandres16, bem como os cascos para integração 

das plataformas P-74, P-75 e P-77, além do segmento madeireiro que demandará 

um novo terminal portuário ligado a papel e celulose e produtos da madeira, como 

cavacos e pellets. 

                                                           
16

 Material metálico usado como matéria-prima para latas de aço. 
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Tais atividades, somadas a retomada da indústria petrolífera em todo o país, 

a partir das mudanças já aprovadas no Congresso Nacional quanto as operações no 

Pré-Sal e a atuação da Petrobras, permitem antever uma nova rodada de atividades 

para a indústria naval brasileira já a partir de 2017, com a redefinição de projetos 

para os estaleiros nacionais e, em particular, os situados em Rio Grande, 

considerados hoje os mais modernos do país.  

 O estudo de caso do Polo Petrolífero em Macaé/RJ realizado por Mota et al. 

(2007) sobre os impactos socioeconômicos e espaciais traz considerações 

importantes a respeito da influência da indústria petrolífera nesta cidade, pois as 

transformações nela ocorridas foram dificilmente acompanhadas pela gestão 

municipal, devido a enorme rapidez e dimensão. Tamanho foi o desenvolvimento na 

região que, em três décadas, a cidade triplicou a população residente, fato que levou 

a mesma a ser objeto de estudo com os mais variados enfoques. 

Assim como em Rio Grande, que recebe somente as atividades petrolíferas 

do segmento midstream e downstream, considerados de maior impacto indireto na 

cadeia de valor, Macaé foi escolhida por razões logísticas. Entretanto, para os 

autores, todas as cidades situadas em regiões de intenso fluxo migratório merecem 

atenção especial, devido aos impactos sociais e ambientais causados pela 

velocidade do crescimento demográfico e espacial. 

 Em uma análise dos estudos já produzidos sobre os impactos sofridos em 

Macaé decorrentes do desenvolvimento exógeno ocasionado pela indústria do 

petróleo, Mota et al. (2007) observam as transformações espaciais, econômicas e 

sociais do município. Os impactos espaciais decorrem da pressão das atividades 

produtivas sobre a zona rural ali existente, onde a expansão urbana e a chegada de 

novas empresas exigiam grandes áreas para a instalação de suas plantas. 

Ao se analisar empiricamente Rio Grande sob esta perspectiva, percebe-se 

que a influência da indústria petrolífera na questão espacial se dá de duas formas: 

uma em relação às empresas e outra em relação ao crescimento populacional. As 

empresas, tanto as diretamente ligadas às atividades petrolíferas (píer petroleiro, 

terminais de armazenamento e estocagem, refino e naval) quanto às demais 

indústrias (empresas especializadas em fertilizantes e óleos vegetais) instalaram-se 

no espaço portuário-industrial riograndino já consolidado, demandando locais 

somente para as empresas prestadoras de serviços para tais atividades. Já o 
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crescimento populacional fez com que a expansão urbana chegasse a lugares não 

urbanizados, havendo, por exemplo, a criação de mais dois bairros no município, 

bem como a ampliação territorial de alguns existentes, elevando assim a 

especulação imobiliária. 

  Os autores ressaltam também a importância de observar o impacto que as 

atividades oriundas da indústria petrolífera ocasionam ao ambiente, principalmente 

devido a presença de oleodutos e gasodutos em áreas de preservação, bem como 

decorrentes da expansão urbana desenfreada e não planejada, que acaba levando à 

contaminação do solo por falta de esgotamento sanitário. Se em Macaé a 

preocupação dos riscos ambientais relaciona-se a qualidade da água de suas 

praias, áreas de preservação e poluição; em Rio Grande a preocupação são as 

mesmas, estende-se ainda aos ambientes que margeiam a Lagoa dos Patos, que 

servem de berçário à muitas espécies, além dos arroios presentes nas áreas de 

expansão da mancha urbana, sobre os quais se projetam todos os novos conjuntos 

habitacionais. 

  Tendo em vista as complexidades da dinâmica petrolífera na Bacia de 

Campos, especificamente na cidade de Macaé, percebe-se quão necessário se faz o 

planejamento e gerenciamento territorial a fim de minimizar os impactos advindos de 

tais atividades. Apesar dos problemas sociais e de infraestrutura enfrentados pela 

mesma, a generosa arrecadação de royalties permitiu a administração pública e a 

sociedade macaense enfrentar seus problemas através deste amparo econômico, 

inacessível para a maioria dos municípios brasileiros. Porém, com a crise que se 

instalou no setor, hoje Macaé se tornou um dos exemplos maiores da petróleo-

dependência, aspecto que a diferencia de Rio Grande, uma cidade portuária 

multifacetada em termos  funcionais.  

Mesmo Rio Grande auferindo royalties por possuir o embarque e 

desembarque de petróleo graças à presença da mais antiga refinaria em atividade 

no país, o município vem enfrentando problemas sociais advindos da insegurança 

causada pelo atual cenário político do país, o qual enfrenta a crise de corrupção e a 

crise econômica, além da crise na Petrobras. No entanto, as atividades portuárias 

diversificadas e as atividades industriais ligadas a fertilizantes e óleos vegetais, 

garantem a Rio Grande uma menor vulnerabilidade em relação aos municípios 

petróleo-dependentes, como Macaé.  
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Rappel (2007) relembra o boom de encomendas de plataformas marítimas 

para a produção de petróleo em águas rasas na Bacia de Campos, bem como de 

navios pela Petrobras no mercado interno em meados de 1970 e 1980. Com o 

avanço da produção para águas profundas nos anos 1990, o ciclo de encomendas 

foi canalizado para o exterior, fazendo com que os estaleiros e, consequentemente, 

o restante do parque fornecedor de materiais, equipamentos e serviços fossem 

desativados. Tal fato repercutiu também nos investimentos nas áreas de refino e 

petroquímica. O retorno do setor naval brasileiro teve início nos anos 2000, gerando 

grande acúmulo de encomendas no mercado interno, repercutindo em Rio Grande 

na instalação do Polo Naval e Offshore. Entretanto, o grande fantasma da falta de 

continuidade do mercado ainda assombra a construção naval no país, incluindo Rio 

Grande. 

Contudo, a possibilidade de exploração e produção na Bacia de Pelotas traz 

um avivamento na Indústria Petrolífera para Rio Grande e região. Antes das 

descobertas de fraudes nas licitações da Petrobras, a mesma tinha intenções de 

iniciar a exploração da bacia ainda no ano de 2015. Acredita-se que tais atividades 

terão início após 2020, uma vez que é de interesse da estatal aumentar 

substancialmente as reservas nacionais de petróleo e gás, com vistas a repor a 

queda de produção dos campos maduros, situados na Bacia de Campos. 

É imprescindível que o município e a região reflitam sobre a possibilidade do 

estabelecimento do segmento upstream na Bacia de Pelotas, a fim de planejar a 

dinâmica de ocupação da zona costeira que lhe dará suporte tanto operacional 

(atividades portuário-industriais), como urbano (infraestrutura social e habitação), 

visando atender não só as empresas que se instalarão, mas aos intensos fluxos 

migratórios que ocorrerão, conforme presenciado em outras localidades onde tal 

atividade foi implementada, a fim de não replicar o caso de Macaé para a região do 

extremo sul do Rio Grande do Sul. 

Assim, a referência a estes autores permitiu estabelecer um breve paralelo 

entre as realidades regionais distintas, porém com similitudes funcionais, do norte 

fluminense, região mais fortemente impactada pelas atividades da indústria do 

petróleo no país nas últimas duas décadas, exceto as regiões metropolitanas sede 

de grandes refinarias e polos petroquímicos, e Rio Grande, município que, segundo 
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se procurou demonstrar nessa dissertação, representa um microcosmo mais 

diversificado e complexo dessa indústria.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa dissertação visou enfrentar a temática da influência da indústria do 

petróleo no município de Rio Grande, abordando os conceitos básicos relacionados 

as suas atividades, assim como a história do petróleo no Brasil, identificando seus 

segmentos e suas influências socioeconômicas e sócio-espaciais. 

A metodologia utilizada para efetivar a presente dissertação mostrou-se 

satisfatória em demonstrar a repercussão em nível local das atividades dessa 

indústria petrolífera, possibilitando o mapeamento de sua materialidade física, 

socioeconômica e de fluxos espaciais nas escalas local, regional, nacional e 

internacional.  

Os objetivos propostos, da identificação das influências socioeconômicas ao 

mapeamento da espacialidade dos fluxos de insumos e produtos para cada ciclo da 

indústria petrolífera operando ou em vias de operar no município, foram alcançados, 

possibilitando a resposta aos questionamentos formulados.  

Ressalta-se a falta de dados temporais das operações realizadas no Terig, o 

que dificultou a sua sistematização para fins de mapeamento. Outra dificuldade 

encontrada refere-se ao acesso a informação por parte de uma das empresas 

trabalhadas localmente, a qual se tentou inúmeras vezes contato, todas sem retorno. 

Mesmo sendo vasta a literatura referente ao setor petrolífero, a escassa 

bibliografia a respeito das influências de tal setor no âmbito dos segmentos 

midstream e downstream levou a uma adaptação dos processos desencadeados 

para a realidade local, a fim de evidenciar os fenômenos ocorrentes em uma escala 

menor. Fato que evidencia a pouca visibilidade destes segmentos em detrimento ao 

upstream, que movimenta parte da economia do país. 

A partir da análise dos resultados pode-se perceber que mesmo sob uma 

menor perspectiva de atuação, diferentemente da encontrada quando há atividades 

de E&P, a avaliação das ações dos empreendimentos relacionados a essa indústria 

não se trata de algo insignificante, mesmo sob a égide dos benefícios que os 

investimentos do setor petrolífero podem causar, particularmente no que respeita 
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aos aspectos socioeconômicos e ambientais, fortemente impactados por esta 

indústria.  

É notória a influência dessa indústria no desenvolvimento econômico de Rio 

Grande nos últimos anos, principalmente quando se leva em conta as atividades de 

suporte a mesma. Porém, a grande vantagem do município de Rio Grande em 

detrimento de outros é sua diversificação econômica, que o torna menos vulnerável 

a um colapso dessas atividades. 

Ou seja, a exagerada especialização baseada em um único setor, neste caso 

o petróleo, torna um local/região muito dependente deste, diferentemente de 

municípios com uma economia mais diversificada, menos vulnerável as crises. Em 

Rio Grande, as atividades de refino, transporte e armazenamento também vem 

sofrendo com a crise econômica no país, porém em menor intensidade. 

Em relação às atividades de suporte a indústria petrolífera, acredita-se que a 

melhor solução para contornar o atual cenário econômico seja o investimento 

estratégico de modo consistente e agressivo no mercado externo, frente à ameaça 

da falta de continuidade do mercado interno, atraindo-se novos players a cooperar 

com o esforço da Petrobras na produção de petróleo e gás natural no Pré-Sal, a fim 

de não presenciar o retorno da estagnação naval das décadas de 1980 e 1990. 

Prospectivamente, há a perspectiva de ampliação das atividades dessa 

indústria no município, caso se estabeleça as atividades de E&P da Bacia de 

Pelotas para além de 2020, introduzindo o segmento de upstream, fechando-se 

assim, todo o ciclo desta indústria em Rio Grande. 

Finalmente, espera-se que essa dissertação venha contribuir com a discussão 

a respeito das influências da indústria do petróleo em um cenário em que se possa 

analisar e planejar as futuras tomadas de decisão quanto à espacialidade de tais 

investimentos na zona costeira, cujos projetos retratam processos de 

desenvolvimento exógeno impostos às administrações locais, como tem sido o 

histórico de Rio Grande nos últimos 45 anos.  

Neste sentido, sugere-se que novos trabalhos focados nessa indústria, 

predominantemente situada na zona costeira brasileira, possam enfrentar as 

seguintes temáticas: impactos socioeconômicos e socioespaciais advindos de novas 

zonas de E&P na costa brasileira; novas instalações de plantas de refino e 
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petroquímica; futuros projetos locacionais de infraestrutura logística marítima e 

terrestre ligadas a essa indústria a serem instaladas na zona costeira. 
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