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Resumo 

A preocupação com o ambiente não é fenômeno recente, entretanto, durante algum tempo a 

discussão dos elementos ambientais não conseguia atingir importância similar a assuntos 

como produtividade e qualidade. O diagnóstico de problemas ambientais com conseqüências 

graves em todo o mundo contribuiu para renovar a preocupação com o meio ambiente, sendo 

que o elemento ambiental adquiriu elevada importância em atividades do dia a dia e nas 

atividades de fabricação e comércio. Durante muitos anos as políticas e regulações ambientais 

eram vistas como empecilhos à produção ou expansão das atividades produtivas. No presente 

trabalho apresentamos um estudo que demonstra que de fato esse quadro não é real. Pois é 

possível atuar de forma eficiente econômica e ambientalmente. Um conceito que busca 

agregar eficiência nos segmentos de operações, produção e gestão econômica ao respeito ao 

meio ambiente, é a ecoeficiência. No presente trabalho desenvolveu-se um estudo de caso na 

área de ecoeficiência em que são apresentadas inovações desenvolvidas e adotadas na 

indústria de petróleo que contribuíram para que a empresa atingisse maior eficiência na 

utilização de recursos naturais, com menores perdas e maior produção de derivados de 

petróleo mais demandados contribuindo então para maior eficiência produtiva, econômica e 

ambiental.      

 

Abstract 

The concern with the environment is not a recent phenomenon, however, during some time 

the quarrel over ambient elements did not succeed to reach similar importance as subjects like 

productivity and quality. The diagnosis of ambient problems with serious consequences in the 

whole world contributed to renew the concern with the environment and the ambient element 

acquired high importance in daily activities and in the activities of manufacture and 

commerce. During many years the ambient politics and regulations were seen as limits to the 

production or expansion of the productive activities. In the present work we developed a study 

which demonstrates, in fact this picture is not real. Therefore it is possible to act in efficient 

considering ambient and economics. A concept that searchs to add efficiency in operations, 

productiveness and economics to the respect with the environment is the ecoefficiency. In the 

present work a study of case in the area of ecoefficiency was developed and presents some 

innovations developed and adopted in the oil industry that had contributed for the company to 

reach greater efficiency using natural resources, with lesser losses and greater production of 

demanded derivatives of oil and thus contributing for higher productive, economic and 

ambient efficiency.   
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1.0 Introdução: 

 

Com o passar dos anos, o foco de atuação das empresas não mais pode ser unicamente 

aumentar a capacidade produtiva. É necessário produzir mais, mas com maior eficiência. Ao 

mesmo tempo, as demandas para um melhor desempenho ambiental nas empresas cresceram 

com as cobranças da sociedade, clientes, governos e consumidores. Além disso, a eficiência 

ambiental muitas vezes leva a uma maior eficiência econômica, já que melhorias ambientais 

implicam redução de consumo e desperdícios, tornando os processos mais eficientes. A isto 

chamamos ecoeficiência.  

 

É possível relacionar diversas demandas que durante os anos tornaram-se aspectos a 

considerar e requisitos a cumprir na agricultura, na indústria e, claro, no setor de serviços. 

Seria possível estudar cada uma das demandas e como algumas soluções inovadoras 

auxiliaram e continuam auxiliando a supri-las.  

 

Segundo Ottman (1994) a década de 90 trouxe um novo desafio e, por conseguinte, novas 

oportunidades. Esse novo desafio é a responsabilidade ambiental. As políticas de tratamento e 

gestão ambiental, outrora negligenciadas, tornaram-se pressupostos e a imagem de empresa 

responsável atingiu elevada importância. Desta forma a discussão sobre Gestão Ambiental, 

preservação e impactos ambientais tornou-se, progressivamente, pauta e alvo de 

questionamentos nas últimas décadas. 

 

De fato, essas discussões e preocupações, que foram iniciadas na década de 70 nos países 

desenvolvidos e experimentaram contínuo desenvolvimento nas últimas décadas, culminaram 

em um processo de cobranças e pressões sobre os órgãos fiscalizadores ambientais e 

governamentais e sobre os setores da sociedade fazendo com que, principalmente, o setor 

industrial buscasse formas de atingir atuação e performance ambiental que representasse 

menor degradação ambiental.     

 

O desleixo em relação ao meio ambiente, nas décadas anteriores, realmente mostra que a 

responsabilidade ambiental não era questão importante na visão da época. Era um fato normal 

dispor, indiscriminadamente, dos recursos não renováveis, descartar resíduos sem tratamento 

adequado, liberar gases poluentes sem tratamento, contribuindo dessa forma, para graves 
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problemas ambientais como extinção de espécies, aquecimento global, contaminação de solos 

e recursos hídricos, bem como para o esgotamento dos recursos não renováveis. 

 

 Com o desenvolvimento da consciência ecológica e com a constatação dos danos ambientais 

acumulados, desenvolveu-se o entendimento da necessidade e da urgência de que empresas e 

sociedade atuassem com responsabilidade social e buscassem a sustentabilidade corporativa.  

A atuação requerida apontou no sentido de prevenir a degradação e a poluição, ou seja, evitá-

las ao invés de degradar e poluir e posteriormente tratar os impactos. 

 

Devido a esse entendimento, ocorreram mudanças acentuadas no que tange às diretrizes e 

políticas de meio ambiente, acarretando legislações mais restritivas, preocupadas em conter a 

degradação ambiental, desenvolver novos sistemas de controle e responder às demandas da 

sociedade pela melhoria na qualidade de vida. 

 

A década de 80 traz no ideal de sustentabilidade uma preocupação não só de remediar, mas de 

buscar a utilização mais eficiente de recursos e assim garantir um sistema que se auto-

alimente e traga impactos negativos cada vez menores ao ambiente. 

 

 Pautada na sustentabilidade, a gestão ambiental torna-se também uma poderosa ferramenta de 

qualidade e logo de excelência de utilização de recursos e gestão de imagem para uma 

organização. Dessa maneira a gestão ambiental não só sustenta parte da responsabilidade da 

organização perante a sociedade, como é também um fator crítico para a competitividade. 

Neste contexto surge o conceito da ecoeficiência que busca produzir sim, mas com impactos 

cada vez menores no meio ambiente, maximizando a eficiência do aproveitamento dos 

recursos utilizados.     

 

Por importante, a ecoeficiência é o foco do presente trabalho, enfatizando a maior eficiência 

na utilização dos recursos, a busca pela sustentabilidade corporativa e a gestão de resíduos. A 

partir dos conceitos de ecoeficiência e gestão ambiental, a pergunta que se buscou responder 

nesta dissertação é:  

 

Em um estudo de caso de uma empresa do setor petrolífero, como se dá o processo de 

inovação tecnológica para gerar ecoefieciência? 
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Partimos do pressuposto de que as inovações tecnológicas são meios importantes para 

impulsionar negócios mais sustentáveis, propiciando às empresas novas opções de criação de 

valor e apresentamos no presente trabalho algumas inovações tecnológicas utilizadas pela 

Petrobras e que foram desenvolvidas e patenteadas pelo centro de pesquisas da empresa 

(CENPES).    

 

Muitas de tais inovações não possuíam a gestão ambiental como foco principal, entretanto, 

com a maior eficiência na utilização de recursos e geração de volumes de resíduos inferiores e 

com a possibilidade de reutilização de resíduos, as inovações contribuíram para a busca em 

tornar a atividade sustentável e, por conseguinte, reduzir os impactos ambientais das 

atividades do setor petrolífero. 

 

Realizou-se um estudo de caso em unidades de refino na Petrobrás, em que se buscou 

entender como se deu o processo de desenvolvimento da tecnologia PACRC (Petrobras 

Advanced Conversor), o porquê do desenvolvimento e qual foi o ganho ambiental atingido 

com a adoção de tal conversor. 

 

De forma similar no estudo de caso buscou-se observar qual é a importância dada à gestão 

ambiental pela Petrobras. 

 

Existem diversos trabalhos anteriores que abordam a questão ambiental.  Como Leite (2004) 

que estuda a geração de resíduos e seu respectivo tratamento, abordando inclusive a política 

de não geração de resíduos, entretanto, a pesquisa realizada pelo autor tem foco no tratamento 

de resíduos e não na ecoeficiência.   

 

Já Almeida (2006) estuda o desenvolvimento sustentável objetivando entender como as 

empresas incorporam a visão de sustentabilidade. A autora examina esta questão na Petrobras 

e propõe um modelo de gestão tecnológica que apóia a sustentabilidade corporativa. O 

trabalho tem intuito de estudar a implantação dos modelos, mas não de discutir os impactos 

das inovações desenvolvidas. 

 

Já Ferreira (2006) estuda o processo de inovação ambiental em uma empresa do setor químico 

destacando as pressões que influenciaram a empresa a buscar inovações de cunho ambiental 
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demonstrando uma alteração de estratégia ambiental de abordagens de fim de tubo para 

estratégia inovativa.  

 

A autora com base no estudo constrói um modelo de inovação ambiental para a empresa que 

busca o desenvolvimento de inovações ambientais e tecnologias mais limpas que se traduzem 

em melhor desempenho empresarial e ecoeficiência, entretanto o estudo dá ênfase no processo 

e não nas inovações desenvolvidas, as motivações para a postura ambiental e dá pouca ênfase 

ao desenvolvimento e as motivações de alguma tecnologia específica.             

       

O presente trabalho tem foco na ecoeficiência e se justifica na busca de entender e explicitar 

como ocorreu o desenvolvimento de novas tecnologias no processo de refino que se refletiram 

em processo mais ecoeficiente, em buscar entender os fatores e as motivações que 

culminaram em tal desenvolvimento. Ao mesmo tempo em que, a partir dos casos explorados, 

demonstrar que é possível, para empresas do setor petrolífero, que utilizem recursos naturais 

não renováveis, apresentar preocupação ambiental e atuar de modo mais responsável e 

sustentável.  

 

Esta dissertação está dividida em 6 capítulos, sendo o primeiro esta introdução. O capítulo 2 

trata de questões relativas ao assunto gestão ambiental, dando destaque a ecoeficiência que é o 

foco deste trabalho, bem como discute os conceitos de responsabilidade social e 

responsabilidade social corporativa, aproveitamento eficiente de recursos e gestão de 

resíduos.  Apresenta-se ainda, visões existentes na literatura sobre inovação tecnológica e 

sobre o processo de desenvolvimento de inovação tecnológica, dando ênfase à inovação 

tecnológica como meio para a busca da ecoeficiência.  

 

O capítulo 3 faz um histórico do mercado petrolífero mundial em paralelo à criação da 

Petrobras. Demonstra como o mercado estava sujeito a variações e como elas contribuíram 

para algumas mudanças estratégicas na empresa, entre elas a utilização do petróleo nacional e 

do craqueamento catalítico. Ainda no capítulo 3, descreve-se o processo de craqueamento 

catalítico e como tal processo gera ganhos no refino de petróleo e realiza-se breve revisão 

sobre evolução das legislações ambientais no setor de petróleo e da postura ambiental da 

Petrobras.  
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No capítulo 4 apresentam-se as observações realizadas no estudo de caso, destacando a 

necessidade de adoção dos craqueamentos e seus benefícios ambientais. Descreve-se o 

desenvolvimento do PACRC pela Petrobras e apresentam-se as características do PACRC, 

discutindo os ganhos de performance e ambientais que tal conversor resultou. 

 

No capítulo 5 retomam-se as observações realizadas no estudo de caso, confrontando-as com 

os conceitos discutidos no capítulo 2, no intuito de responder nossas questões norteadoras 

iniciais e tirar lições relacionadas ao caso em estudo. Finalmente, no capítulo 6, apresentam-

se as conclusões.   

 

1.1 Modelo de Análise: 

 

A investigação, levada a efeito na Petrobras, aborda o processo de refino nas unidades e 

procura-se entender o desenvolvimento da tecnologia PACRC (Petrobras Advanced 

Conversor), além de discutir o desenvolvimento e o ganho ambiental alcançado com a adoção 

do conversor. De forma adicional e complementar o estudo de caso aborda a importância dada 

à gestão ambiental pela Petrobras.   

 

A investigação sustenta-se nas expressões O que? Como? E Por quê?, normalmente utilizadas 

na investigação, análise e interpretação das razões que possibilitaram o alcance de maior 

ecoeficiência na organização. O modelo encontra-se representado na figura 1 à seguir. 

 

 
Figura 1 - Modelo de Análise 
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2.0 Gestão Ambiental necessária e urgente: 

 

A preocupação ambiental não é fenômeno recente. Há muitos anos os ambientalistas vêm 

alertando sobre o perigo do descaso com o meio ambiente, com o extrativismo vegetal 

exacerbado, o desmatamento e as queimadas, a contaminação dos recursos hídricos e a 

poluição do ar. 

 

Mesmo com pressões de parte da sociedade e da legislação, o engajamento às políticas 

ambientais parecia ter conotação de radicalismo e os problemas ambientais de fato pareciam 

algo muito distante. As atividades, como fiscalização dos órgãos ambientais ou a necessidade 

de licença ambiental, eram vistas como dispendiosas e desnecessárias. 

 

Fenômenos recentes e conhecidos como a escassez de chuvas, o aquecimento global, o El 

Niño, o buraco na camada de ozônio e, mais recentemente, o “Apagão Elétrico” contribuíram 

para renovar a preocupação da sociedade com o meio ambiente. Nota-se que o equilíbrio 

ambiental, muitas vezes, se alterado, requer muitos anos para ser recomposto ou que boa parte 

das ações do homem no ambiente traz, como conseqüência, danos irreversíveis.  

 

Segundo Leite (2003), este crescimento da sensibilidade ecológica tem sido acompanhado por 

governos e empresas com diversas visões estratégicas, no intuito de amenizar efeitos dos 

diversos tipos de impactos protegendo a sociedade e seus próprios interesses. As 

oportunidades apresentadas pelos reaproveitamentos transcendem as questões meramente 

econômicas e alcançam positivamente as imagens corporativas das organizações.  

 

A política ambiental é uma resposta atual na regulação dos conflitos econômicos e sociais 

quando se incumbe de criar instrumentos legais que garantam a convivência das ações de 

utilização dos recursos naturais e a qualidade de vida da sociedade. 

 

A determinação de padrões de emissão de resíduos e a determinação de padrões de 

preservação ambiental têm sido as formas encontradas para construir o arcabouço da 

legislação ambiental e minimizar os impactos dos processos produtivos degradadores. 

 

Exemplos práticos do crescimento da consciência ecológica na sociedade e nas empresas são 

as legislações de limitações de emissões, as certificações ambientais e as mais recentes 
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legislações ambientais que envolvem diferentes pontos do ciclo de vida de um produto, desde 

a fabricação e recursos que o constituem, ou princípios de proteção ambiental como a 

responsabilidade estendida do produto, em que o produtor se responsabiliza por seu produto 

até a sua disposição final, o que incentiva o investimento na menor geração de resíduos bem 

como na reciclabilidade de seu produto.   

 

2.1 Responsabilidade Social Empresarial e Sustentabilidade Corporativa: 

 

O petróleo, insumo do nosso estudo de caso, é um recurso que se tornou essencial para boa 

parte das atividades cotidianas, e, além das atividades de geração de energia, os derivados do 

petróleo têm utilidade em praticamente todas as áreas de interação do homem. Verificam-se 

utilizações na indústria química, farmacêutica, na de embalagens, na indústria estética, na 

indústria de alimentos.  

 

O uso intensivo do recurso passa a requerer maior racionalidade no consumo através do 

desenvolvimento de uma cultura que busque evitar o desperdício e a conscientização de que 

os recursos são finitos. De forma análoga, outras opções são as utilizações de recursos 

alternativos para algumas das utilidades do recurso principal. Hoje já podemos constatar a 

busca por soluções inovadoras na utilização de produtos alternativos ao petróleo. Exemplos na 

área de energia são os combustíveis à base de biomassa, entre eles o Álcool e o Biodiesel.  

 

No caso Petrobras, todo o avanço alcançado nas soluções ecoeficientes, contemplaram 

reclames sociais por responsabilidade social, ética, preservação ambiental e sustentabilidade 

corporativa. 

 

Discutindo utilização de recursos recorremos à definição de responsabilidade social 

empresarial apresentada pelo Instituto Ethos - Empresas e Responsabilidade Social (2003): 

 

A forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com 

todos os públicos com os quais se relaciona e pelo estabelecimento de metas 

empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade 

preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a 

diversidade e promovendo a redução de desigualdades sociais (Ethos 2003, 

http://www.ethos.org.br apud Almeida, 2006)  
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Nota-se, na definição do instituto Ethos, o destaque à preservação dos recursos naturais e a 

ligação entre responsabilidade social e desenvolvimento sustentável na perspectiva 

corporativa (sustentabilidade corporativa). Segundo Almeida (2006), cada vez mais a 

responsabilidade social tem sido um fenômeno que está obrigando as empresas a repensar seu 

papel, obrigações e formas de conduzir seus negócios em prol de atitudes responsáveis e 

éticas em todas as suas relações. 

 

Em consonância com a responsabilidade social, a sustentabilidade corporativa leva os 

conceitos de ética, satisfação humana, equidade social, crescimento econômico e preservação 

ambiental para as empresas. 

 

Labuschangne e Brent (2005), apud Almeida (2006), defendem que, para a adoção de 

estratégias de sustentabilidade corporativa, são necessárias mudanças organizacionais nos 

níveis estratégico, processo e operacional. Entretanto, os autores ressaltam que, na prática, tais 

mudanças têm sido pouco observadas, principalmente no nível de processo. A grande maioria 

das empresas concentra-se no nível operacional, onde implementam seus sistemas de gestão 

ambiental e elaboram seus relatórios de sustentabilidade. Os autores ainda destacam que 

grande parte das empresas apresenta a tendência de conferir importância elevada em projetos 

de responsabilidade social cuja natureza é filantrópica, sem alcançar mudanças mais 

profundas em seus processos e direcionamentos de negócios.     

 

Um modelo que busca contemplar a sustentabilidade corporativa é o Triple Bottom Line 

proposto por John Elkinton que, segundo Almeida (2006), considera três componentes 

necessários para a sustentabilidade: o crescimento econômico, equidade social e a proteção ao 

meio ambiente, tornando-se necessária a integração dos aspectos econômico, social e 

ambiental e a integração entre as ações de curto, médio e longo prazo, visto que o aspecto 

econômico isoladamente não será capaz de propiciar a sustentabilidade em empresas que não 

observem os outros dois aspectos.  

 

Ainda segundo Almeida (2006), outros dois modelos são: o The Natural Step e a Abordagem 

do Capitalismo Natural, sendo que ambos discutem utilização de recursos naturais e propõem, 

entre outras atitudes, a substituição de recursos naturais escassos por recursos mais 



13 

  

abundantes, bem como a utilização dos recursos escassos de forma eficiente e alterações de 

hábitos de consumo e descarte.    

 

A Abordagem do Capitalismo Natural, por exemplo, tem como base quatro elementos que 

segundo Hawken et al (1999, 2000) apud Almeida (2006), são: 

 

- aumento significativo da produtividade no uso de recursos naturais – que se encontra 

alinhado com o conceito de ecoeficiência, ou seja, a possibilidade de promover a redução 

progressiva dos impactos ambientais e redução do consumo de recursos naturais à capacidade 

de sustentação estimada da Terra e que, ao mesmo tempo, satisfaçam as necessidades 

humanas e promovam qualidade de vida; 

 

- sistemas produtivos baseados na mimetização de processos biológicos, que eliminem ou 

reciclem resíduos – refere-se a sistemas produtivos que utilizem recursos e processos 

baseados na mimetização de processos biológicos que eliminem ou reciclem os resíduos do 

sistema, que signifiquem a reutilização constante dos recursos em ciclos fechados de modo a 

eliminar a toxidades e minimizar as pressões sobre o ambiente; 

 

- foco no investimento em capital natural renovável, para que a biosfera possa produzir mais 

abundantemente serviços ecossistêmicos e recursos naturais de modo sustentável – sistemas 

que assegurem a circulação dos bens e não seu descarte, sistemas que contemplem a re-

inserção dos bens e recursos;  

 

- mudanças nos padrões de consumo, caracterizando uma economia de serviços e de fluxos, 

na qual a quantidade de bens materiais deixa de ser medida do bem estar em beneficio de bens 

intangíveis – este elemento refere-se à mudança dos modos do consumo, na economia de 

serviços e bens, pressupõe mudança dos valores da sociedade e dos valores das empresas e 

fornecedores de produtos e serviços que utilizem produtos de longa durabilidade, passíveis de 

renovação, de atualização e que sejam mais facilmente desmontáveis. 

 

Observa-se o destaque que os modelos citados e expostos anteriormente apresentam com 

relação à questão ambiental e como os mesmos conseguem associar a preocupação ambiental 

ao crescimento econômico, discordando da idéia de que o crescimento econômico pressupõe 

atividades predatórias em relação ao meio ambiente.  
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2.2 Ecoeficiência, Gestão de Resíduos e Logística Reversa: 

 

Conforme dito na introdução, o foco do presente trabalho é na Ecoeficiência destacando a 

gestão dos resíduos industriais, questão essa que muito se relaciona com a responsabilidade 

social corporativa e sustentabilidade corporativa discutidas na seção anterior. Segundo Leite 

(2003), diversos princípios de proteção ambiental estão sendo propagados, tendo como 

exemplo o EPR (Extended Producer Responsibility - Responsabilidade Estendida do 

Produto), ou seja, a idéia de que a cadeia produtora deva se responsabilizar por seu produto 

até a decisão correta sobre o destino do produto após uso original. 

         

Desta maneira a gestão de resíduos ganhou importância, nas últimas décadas, devido ao 

considerável crescimento dos volumes de lixo na sociedade. Segundo dados da EPA 

(Environmental Protection Agency), o lixo urbano nos Estados Unidos aumentou de cerca 80 

mil toneladas em 1960 por dia, para 190 mil toneladas em 1990 e a geração per capita de 2,7 

lb./pessoa/dia em 1960 para 4,4 lb./pessoa/dia em 1990. 

 

O caso americano não é um caso isolado. Segundo Leite (2003), em São Paulo, o volume de 

lixo urbano cresceu de 4,45 mil toneladas por dia em 1985, para 16mil toneladas por dia em 

2000, representando um crescimento do volume de lixo descartado diariamente por habitante 

de 0,6 para 1kg.   

 

Esse aumento acentuado do volume de lixo se deve a diversos fatores como a disponibilidade 

de bens, lançamentos de novos produtos, sociedade voltada para o consumo e a tendência a 

descartabilidade dos bens. Segundo Leite (2003), a tecnologia, o marketing e a própria 

logística contribuem para esta redução dos ciclos de vida dos produtos observados nas últimas 

décadas.  

 

Uma vez que os meio tradicionais de disposição final de bens como aterros encontram-se em 

vias de saturação, o que aparece como desafio é como tratar todo este resíduo. 

 

De modo similar à distribuição de bens, Leite (2003), apresenta um caminho reverso que trata 

da reinserção dos bens no ciclo produtivo, ou seja, ao invés de após a utilização do bem, o 
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mesmo ser descartado, ele poderá, dependendo das suas características, retornar ao ciclo como 

produto de pós-consumo ou de pós-venda. 

 

Segundo Leite (2003), logística reversa é a área de logística empresarial que se encarrega do 

retorno dos produtos de pós-venda ou pós–consumo ao ciclo de negócios ou produtivo e, 

desta forma, o bem, que se tornaria resíduo, readquire valor de diversas naturezas seja 

econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem coorporativa, entre outros.   

 

Produtos de pós-consumo podem apresentar ciclos de vida de algumas semanas ou de vários 

anos e suas características definem como o bem se reinsere no ciclo. Os automóveis, por 

exemplo, podem ser reinseridos via reuso, ou seja, retornar ao ciclo para a mesma utilização 

inicial, ao atingir o final da vida útil. Como os produtos descartáveis, poderão ser 

desmanchados ou reciclados. 

 

Já os produtos de pós-venda são aqueles que, por diversos motivos, retornam ao ciclo de 

negócios. Alguns motivos são a obsolescência, por terminar a validade, por estarem 

consignados, por apresentarem problemas de qualidade ou defeitos.  

 

Embora a utilização inicial entre os produtos de pós-consumo e pós-venda tenha sido 

diferenciada, seu modo de tratamento é similar (reuso, reciclagem ou desmanche) e a busca da 

gestão de resíduos é, cada vez mais, apresentar caminhos alternativos para que os bens 

possam ser reutilizados, reciclados e desmanchados, estendendo assim a sua vida útil. O foco 

é sempre inseri-los novamente no ciclo, minimizando assim o número de produtos que vão 

para a disposição final.  

 

Segundo Leite (2003), existem diversas possibilidades de recuperação dos bens produzidos e 

descartados, sendo três os principais subsistemas (figura 2): reuso, reciclagem e incineração. 

A reciclagem agrega valor econômico, ecológico e logístico ao produto, visto que o mesmo é 

reintegrado ao ciclo produtivo, substituindo matérias primas novas; a incineração agrega valor 

econômico pela transformação dos resíduos em energia elétrica; o reuso agrega valor pela 

reutilização do bem.  
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Figura 2 – Subsistemas de Recuperação de Bens - Fonte – LEITE (2003) 

 

Ainda, segundo o autor, são diversos os exemplos bem sucedidos de logística reversa como o 

ferro e aço no Brasil (1998), em que cerca de 17% retornaram como matéria secundária, 

representando economia de aproximadamente 2 bilhões de dólares ao ano. Ou o caso das 

baterias de veículos em que o índice médio de recuperação é de 80%, representando valor 

aproximado de 500 milhões de dólares.  

 

A substituição de matérias primas virgens por matérias primas secundárias ou recicladas gera 

economia, pois as mesmas normalmente apresentam menores preços e exigem menores 

quantidades de insumos energéticos para a sua fabricação (Leite 2003). 

 

De forma similar, a substituição representa ainda, diminuição na necessidade de utilização e 

extração de matérias primas virgens que não são necessariamente renováveis, reduzindo assim 

a pressão sobre o meio ambiente.  

 

Mas, exorta Leite (2003), a existência da tecnologia adequada é fator indispensável para 

garantir os processamentos logísticos e industriais nas diversas etapas dos canais reversos e 

para que se possa garantir equilíbrio entre os fluxos direto e reverso. 

 

Ou seja, é necessário que existam condições técnicas para propiciar às fases reversas a 

tecnologia para coletar os produtos e compactá-los, para providenciar a desmontagem dos 
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produtos, para remanufaturar e reusar os componentes do produto, para processar a extração 

dos materiais constituintes de interesse e, para a reutilização dos produtos que foram 

transformados em matérias primas secundárias em substituição às matérias primas virgens.                       

 

Praticamente todos os resíduos industriais podem ser reaproveitados de alguma forma, mas, 

para isso, muitas vezes, são necessárias tecnologias específicas que permitam esta prática. No 

presente trabalho, o resíduo industrial em questão, o catalisador utilizado, pôde ser reutilizado 

através do desenvolvimento e utilização de um novo tipo de conversor pela Petrobrás, o 

PACRC.  Sem a presença desta inovação o ganho devido ao reuso não seria possível.                            

 

De fato, conforme apresentado nos modelos na seção anterior, a reinserção de bens 

produzidos ou de seus materiais no ciclo, bem como a minimização da produção de resíduos 

estão em concordância com os conceitos de sustentabilidade coorporativa. 

 

Existem varias abordagens que contemplam o conceito de minimização de resíduos, conforme 

Ferreira (2006). Com o passar dos anos, os conceitos de minimização de resíduos foram sendo 

ampliados. As abordagens passaram a dar mais ênfase à cadeia produtiva e não apenas ao 

resíduo gerado, surgindo assim o princípio de prevenção da poluição, que contempla a gestão 

e redução dos resíduos na fonte e gestão de elementos químicos para a redução dos riscos. 

Este princípio significa reduzir ou eliminar a geração de resíduos perigosos e poluentes, ou 

seja, não gerar e assim minimizar as necessidades de reciclagem, tratamento ou disposição 

final. 

 

Segundo o manual da US-EPA (U.S Environmental Protection Agency) (2005) apud Ferreira 

(2006), o princípio da prevenção da poluição pode ser aplicado a todas as atividades que 

apresentem potencial poluidor tanto a partir de práticas de gestão como com técnicas de 

conservação. Logicamente a prevenção da poluição é um processo anterior à reciclagem e o 

tratamento é complementado pela mesma na gestão dos resíduos. 

 

Entre as abordagens mais difundidas que utilizam o princípio da prevenção da poluição está a 

ecoeficiência. A ecoeficiência é alcançada mediante o fornecimento de bens e serviços a 

preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida, ao 

mesmo tempo em que reduz progressivamente o impacto ambiental e o consumo de recursos 

ao longo do ciclo de vida, a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação 
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estimada da Terra (conceito elaborado pelo World Business Council for Sustainable 

Development – WBCSD, em 1992). 

 

O conceito de ecoeficiência segundo Ferreira (2006) ao mesmo tempo trabalha com ações de 

economia e ecologia, no que tange à maximização da eficiência de utilização de recursos. Ou 

seja, a ecoeficiência combina benefícios econômicos e ambientais ao reduzir a utilização de 

recursos naturais com a maior produtividade dos recursos e da prevenção de emissões, 

reduzindo o desperdício e os impactos ambientais associados a produtos, serviços e processos. 

 

Para a autora, a ecoeficiência é vista como uma estratégia empresarial dinâmica que 

possibilita a melhoria em paralelo aos desempenhos econômico e ambiental das empresas. 

Com o intuito de atingir a ecoeficiência, as empresas precisam modificar os respectivos 

processos, reduzir a demanda de materiais e serviços, reduzir a demanda de energia para 

materiais e serviços, reduzir a dispersão de substâncias tóxicas, aumentar a reciclabilidade dos 

materiais, maximizar o uso sustentável de recursos renováveis, prolongar o ciclo de vida dos 

produtos, aumentar a intensidade dos serviços para os bens e serviços. A autora destaca ainda 

que, para que seja possível à empresa, alcançar a ecoeficiência também significa reconceber 

seus produtos de maneira inovadora e até repensar os mercados em que atua. 

 

Tomando como exemplo a diminuição dos impactos ambientais através da redução da entrada 

de materiais (recursos naturais, água, ar e energia) por unidade de produção, nota-se a 

possibilidade de redução de custos e de ganho produtivo com a utilização de menores 

quantidades de recursos naturais. Desta forma, o uso mais produtivo dos recursos faz as 

companhias mais competitivas, criando na prática uma ligação entre a gestão ambiental e 

viabilidade econômica.  

 

A ecoeficiência também inclui a atividade de projeto em seus princípios, buscando que o 

projeto de produto ou instalação considere as opções tecnológicas para reduzir a intensidade 

de uso de matéria e energia na produção, bem como facilitar a reutilização através da 

refabricação e reciclagem.  

 

Nota-se, neste ponto, o destaque que a inovação tecnológica recebe das abordagens de 

responsabilidade social coorporativa, ecoeficiência, logística reversa e gestão de resíduos e 



19 

  

como estas abordagens se entrelaçam e apontam como um dos pontos em comum, a inovação 

tecnológica ambiental. 

 

Conforme destaca Ferreira (2006), está havendo mudanças nas necessidades ambientais, nas 

demandas da sociedade e regulamentações legais e assim, uma mudança nos modelos de 

gestão ambiental no setor industrial e logo nas estratégias adotadas. Desta forma, as 

estratégias ambientais adotadas pelas empresas também vão se modificando. 

 

Segundo Gardetti (2002) apud Ferreira (2006), as estratégias podem ser sistematizadas em 

diversas categorias da forma a seguir: 

 

- Estratégia ambiental indiferente - neste caso, a empresa não se importa ou desconhece as 

questões ambientais, não apresenta nenhuma ação ou reação em relação às necessidades 

ambientais ou evidências postas; 

 

- Estratégia ambiental reativa – a empresa não é pró-ativa, não desenvolve estratégias para 

orientar suas ações. A empresa é responsiva quando surge uma solicitação ambiental como 

leis ambientais, exigências do mercado consumidor e pressão da sociedade. As ações podem 

ser de fim de tubo (tratamentos, disposição final), ou seja, natureza unicamente corretiva ou 

podem ser preventivos, mas sempre estão atreladas a demandas externas e, de forma similar, 

as ações ambientais são vistas como despesas. 

 

- Estratégia ambiental defensiva – normalmente é utilizada por empresas cujas atividades 

apresentam riscos e alto potencial poluidor. 

 

- Estratégia ambiental ofensiva – nesse tipo de estratégia a empresa possui um potencial 

elevado para que consiga vantagens competitivas sobre os concorrentes a partir das 

oportunidades que serão geradas pelas demandas dos consumidores que possuem maior 

consciência ambiental. Normalmente as modificações promovidas são de pouco investimento 

e o controle de poluição é visto como uma questão para ação unicamente da produção. 

Também as empresas que são fabricantes de equipamentos de controle de poluição se valem 

da existência das regulações ambientais e seguem essa estratégia. 
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- Estratégia ambiental inovativa – nesse caso, a empresa se antecipa às exigências ambientais, 

de qualquer natureza. Suas principais ações são baseadas na pesquisa e não nas regulações 

ambientais. A empresa adota a prevenção da poluição, limitando a poluição antes de sua 

geração. As estratégias comercial e ambiental seguem os conceitos da ecoeficiência e a 

estratégia é entendida como função de toda empresa e não só da produção. A visão com 

relação à política ambiental, visto que a mesma é integrada com a política comercial, é de 

encarar os gastos relativos às atividades ambientais como oportunidades de redução de custos 

de produção, ou seja, possibilidade de obter ganhos competitivos.  

 

Novamente pode-se observar a estrita relação entre a estratégia ambiental inovativa com os 

conceitos da sustentabilidade corporativa, da prevenção da poluição e da ecoeficiência. De 

maneira análoga, conforme dito anteriormente, as ações como a reciclagem, tratamento e 

reuso, dependem das tecnologias disponíveis e logo a geração de inovações nestas atividades 

também gera ganhos competitivos. Conseqüentemente, inovação tecnológica, que é um dos 

componentes da estratégia ambiental inovativa, torna-se fator da maior importância para que 

se atinja a sustentabilidade coorporativa e que se atue de forma a não prejudicar ou impactar o 

meio ambiente. 

 

Um entendimento existente, citado e contestado por Puppim de Oliveira (2003)b é que os 

países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, não deveriam se preocupar em utilizar 

tecnologias ambientais avançadas visto que, para se desenvolverem economicamente 

precisam sujar, para que, já desenvolvidos, tenham recursos para limpar.  

 

O autor discorda desse entendimento ressaltando o papel da inovação tecnológica ambiental, 

afirmando que para resolver os problemas ambientais não é necessário prejudicar o 

crescimento, sendo mais barato enfrentar os problemas agora do que aguardar os danos e 

tratá-los posteriormente. Segundo o autor, este caminho passa pelo desenvolvimento 

tecnológico.                                            

 

2.3 Inovação Tecnológica: 

 

Nos capítulos anteriores, utilizou-se, algumas vezes, os termos inovação tecnológica, soluções 

inovativas e, de certa forma, os mesmos foram vinculados à atuação competitiva mundial. 

Também foram vinculados à gestão ambiental e a ecoeficiência, que é foco deste trabalho. 
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Inovação, a princípio, parte de uma idéia ou um conceito diferente, do fazer algo de uma 

forma diferente e, a partir dessa nova idéia ou conceito, explorar suas possibilidades. Uma 

iniciativa ou percepção de necessidades ou oportunidades pode ser materializada em forma de 

aplicações práticas, produtos e metodologias. 

   

Existem diversas definições para inovação; Schumpeter (1934) apud Leite (2005) define 

como: 

 

- introdução de um novo bem que não seja ainda familiar aos consumidores; 

 

- introdução de um novo método de produção proveniente de uma nova descoberta científica 

ou um novo método de tratar comercialmente uma commodity; 

 

- abertura de um novo mercado em que uma área em particular ainda não tenha sido explorada 

industrialmente, independente de o mercado já existir; 

 

- a conquista de uma nova fonte de suprimentos de matéria prima ou bens parcialmente 

manufaturados; 

 

- o aparecimento de uma nova forma de estrutura organizacional em um determinado setor. 

 

A partir da conceituação de Schumpeter, nota-se que inovação não ocorre unicamente em 

hardware, mas também em metodologias e rotinas, ou seja, não ocorre unicamente nas áreas 

de materiais, tecnologia e maquinário, mas é possível inovar nas áreas organizacional, 

comercial e financeira. 

     

Inovação, seguindo a visão schumpeteriana, compartilhada por Dosi (1988), envolve busca, 

pesquisa, descoberta, experimentação, desenvolvimento, imitação e adoção de novos 

produtos, processos de produção ou organizacionais.  

 

Embora inovação pressuponha descobertas e novidades, segundo Ferreira (2006), nem sempre 

as inovações partem de soluções tão novas ou diferentes. A autora ressalta que, quando 
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inovações maiores ou radicais começam a se difundir pela sociedade, com o tempo vão sendo 

imitadas ou melhoradas, demonstrando desta maneira a existência de inovações incrementais. 

 

De fato, seguindo a visão de Freeman e Perez (s.d) apud Ferreira (2006), as inovações podem 

ser classificadas de acordo com os efeitos que as mesmas geram na tecnologia como: 

 

- inovações incrementais, secundárias, contínuas ou menores: ocorrem de forma contínua e 

causam impacto na melhoria de produtos, processos e serviços. Podem significar melhorias de 

desempenho, redução de impactos ambientais, redução de consumo de energia e redução de 

custos. Em assim sendo, apresentam menores riscos e não causam rupturas de tecnologia no 

mercado.  

 

- inovações radicais, primarias, básicas ou maiores: são resultantes da introdução de novos 

produtos ou processos que geram mudanças tecnológicas radicais. São eventos descontínuos e 

podem causar perturbações econômicas e ajustes dos setores produtivos específicos com sua 

difusão associada a longos ciclos da economia, ou seja, contribuindo para a abertura de novas 

oportunidades de negócios; 

 

- revoluções tecnológicas: causam as mudanças no paradigma técnico econômico, 

constituindo-se nas atividades de destruição criativa e que trazem reflexos na economia como 

um todo, pois promovem transformações nos métodos produtivos e nas suas estruturas que 

condicionam os custos das matérias primas e insumos. 

 

A inovação tecnológica, conforme destacado, pode significar quebra com a prática vigente e 

se comporta como geradora de mudança tecnológica, ou seja, a adoção de uma inovação 

sendo capaz de definir uma nova rota de produção. 

 

Segundo Fagerberg (2005), inovação ocorre predominantemente em firmas, tendo as 

necessidades e idéias como ponto de partida. A empresa, na geração das inovações, 

necessitará combinar um conjunto de conhecimentos, capacidades, habilidades e recursos. 

 

 Embora, à primeira vista, a tendência seja acreditar que, dentro das firmas, a inovação deva 

acontecer nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento, seguindo uma visão mais ampla 

da gestão da inovação, Dosi (1988), considera que a inovação não tem um local específico 
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dentro da organização e que esta atividade, conforme dito acima, não envolve apenas pesquisa 

e não é uma atividade puramente técnica.  

 

De fato, segundo o autor, a inovação é também uma atividade organizacional e institucional 

devido ao leque de atividades e aspectos que a inovação tecnológica envolve, como cópia, 

adaptação, learning by doing, learning by using, learning by researching, engenharia reversa e 

melhoria continua. 

 

2.3.1 O processo de Inovação Tecnológica: 

 

A seção anterior mostra a inovação e o conhecimento como fatores que determinam o grau de 

competitividade dos países, sociedades e organizações. No plano organizacional, a inovação 

ocorre com o domínio e implementação de soluções inovadoras ligadas ao design, à produção 

de bens e serviços, a solução de problemas e construção de metodologias e a gestão do 

conhecimento. 

 

 Segundo Calleja et al (2004) apud Ferreira (2006), o processo de mudança tecnológica é 

dividido em três estágios:  

- invenção - é a fase em que surge a idéia e ela é testada;  

- inovação - acontece quando o produto ou processo, gerado pela idéia, é colocado no 

mercado;  

- difusão – nesta fase, o produto ou processo é adotado por outras empresas diferentes da 

empresa inovadora, geradora da inovação. 

 

Rogers (1995) apud Ferreira (2006) denomina esses estágios como processo de 

desenvolvimento de inovação tecnológica e apresenta algumas etapas do processo de 

inovação dentro das empresas, sendo elas. 

 

Reconhecimento de necessidades e problemas – o processo inovador tem como um de seus 

maiores motivadores o reconhecimento de necessidades e problemas. A identificação da 

necessidade pode ser originária do próprio usuário, bem como das pesquisas, de organizações 

não governamentais ou de autoridades do governo, nesse último caso representando 

prioridade legal. 
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Pesquisa básica e aplicada – a grande maioria das inovações tecnológicas provém da 

pesquisa científica em que os métodos científicos são utilizados buscando resolver os 

problemas ou suprir as necessidades. 

 

A pesquisa básica desenvolve um arcabouço de conhecimentos que será base para o 

desenvolvimento da pesquisa aplicada que é direcionada. Logo a pesquisa aplicada se vale 

dos conhecimentos gerados na pesquisa básica na busca da resolução de questões específicas 

e busca resolver os problemas a fim de melhorar a produtividade e desempenho da empresa. 

 

Conforme já destacado, as inovações não têm local específico na empresa e em sendo assim 

os departamentos de pesquisa e desenvolvimento não são geradores exclusivos de inovações.  

Os usuários conhecedores do processo e que interagem com os processos, tecnologias ou 

produtos, podem, além de diagnosticar necessidades, também contribuir na criação das 

inovações, normalmente gerando melhorias incrementais na tecnologia, processo ou produto. 

 

Desenvolvimento – Esta fase é o momento em que a idéia inovativa inicial toma forma de um 

produto, metodologia ou processo que atenda as necessidades dos possíveis adotantes. No 

desenvolvimento, ocorrem trocas de informações sobre patentes relacionadas com o produto 

ou processo em teste, ou como a inovação poderia solucionar o problema detectado. 

 

O desenvolvimento pode acontecer interna ou externamente e distribuído, através da pesquisa 

e desenvolvimento dentro da empresa, através da contratação de terceiros, através de alianças 

tecnológicas com outras empresas e centros de pesquisa. Os desenvolvimentos podem 

acontecer, ainda, através de pesquisas complementares, ou seja, com a inovação desenvolvida 

de forma distribuída com várias empresas realizando desenvolvimentos complementares e 

simultâneos. 

 

Segundo Ferreira (2006), se a estratégia tecnológica da empresa for baseada em transferência 

tecnológica (e esta pode se dar mesmo dentro de uma corporação), essa etapa pode ser 

compreendida como um processo de mão dupla de comunicação entre as partes interessadas. 

 

Comercialização – nessa etapa, o produto, metodologia, processo ou serviço gerado da 

necessidade e idéia inicial, se torna em algo palpável para o mercado. A idéia que surgiu a 
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partir da detecção de oportunidades ou necessidades se materializa para o mercado através da 

produção, venda e distribuição. 

 

Difusão e adoção - Segundo Ashford (2000) apud Ferreira (2006), a fase de difusão de uma 

inovação tecnológica acontece quando a mesma é adotada por unidades que não foram as 

geradoras da inovação tecnológica e ocorre a partir de sua primeira adoção em nível mundial 

em indústrias, mercado ou organização. 

 

Visto que a adoção de inovações tecnológicas pode ser um processo longo e demorado, é 

natural que muitas organizações busquem acelerar a taxa e a velocidade da difusão da 

inovação tecnológica. Logicamente o processo de difusão é influenciado por diversos fatores, 

como a compatibilidade com valores, crenças e experiências dos indivíduos do sistema em 

que se pretende inserir a inovação. 

 

Embora a difusão seja uma fase posterior à fase de inovação Pavitt (1990) e Barton (1998) 

afirmam que não existe esta separação visto que dentro da difusão acontecem inovações que 

podem ser incrementais, adaptações ou até mesmo grandes desenvolvimentos. 

 

Barton (1998) entende que inovação é um contínuo englobando a implementação e que pode 

começar com pequenas adaptações passando a desenvolvimentos mais complexos e 

detalhados de novas tecnologias. 

 

Conseqüências da inovação – segundo Ferreira (2006), uma vez tomada a decisão de 

inovação, os resultados poderão ser percebidos tanto em nível individual como social. Rogers 

(1995) apud Ferreira (2006) define conseqüência como as mudanças que ocorrem em um 

indivíduo, organização ou sistema social como resultado da adoção ou rejeição da inovação 

específica para a resolução de um problema específico. O autor classifica as inovações de 

acordo com as conseqüências geradas como: desejável versus indesejável; direta versus 

indireta; prevista versus imprevista. E ressalta que usualmente surgem algumas conseqüências 

não previstas que são indiretas para os adotantes. 

 

Em convergência com a posição de Pavitt e Barton, Ferreira (2006) destaca que, segundo o 

Manual de Oslo (OECD, 1997), embora normalmente o processo de inovação seja 
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apresentado em etapas, ele não é um processo linear, visto que podem existir importantes 

enlaces de retrocesso no sistema. 

 

No mesmo entendimento, estão Kemp, Andersen e Butter (2004) apud Ferreira (2006) que 

consideram que as etapas de desenvolvimento de inovação tecnológica não necessariamente 

se extinguem para o início da próxima, mas continuam a acontecer ao longo do processo. 

Segundo os autores, as idéias podem ser formuladas e reformuladas ao longo de cada etapa 

através do uso da criatividade. Da mesma forma, a invenção e o desenvolvimento da 

tecnologia continuam também na fase de difusão da inovação tecnológica, ou seja, concordam 

com Pavitt e Bartton, entendendo que, quando o produto, metodologia, processo ou serviço, já 

estão no mercado, sendo adotados e utilizados, podem acontecer inovações incrementais sobre 

a tecnologia inicial.  

 

De fato a discussão sobre desenvolvimento de inovações tecnológicas dentro da empresa 

destaca a criação da inovação como geradora de vantagens econômicas em forma de conferir 

vantagens competitivas às empresas. Segundo Ferreira (2006), autores integrantes da corrente 

neo-Schumepetiana entendem que a competição está relacionada com a atividade de explorar 

novos potenciais e caminhos de produção ou realização de serviços provenientes da inovação. 

 

2.3.2 Inovação Tecnológica Ambiental: 

 

Na seção 2.2, ressaltou-se a importância da inovação tecnológica no âmbito da gestão de 

resíduos, da responsabilidade social coorporativa e da ecoeficiência, mostrando a necessidade 

de se gerar inovações para que as atividades de produção apresentem impactos cada vez 

menores e de preferência nulos ao meio ambiente. 

 

Inovação ambiental, segundo Kemp, Anderson e Butter (2004) apud Ferreira (2006), consiste 

em processos, técnicas, práticas, sistemas e produtos adotados ou desenvolvidos pelas 

empresas que representam ganhos ambientais diretos ou indiretos, como a redução ou a não 

geração de danos ambientais.  

 

A inovação ambiental é também entendida como promotora da extensão do ciclo de vida do 

produto, como necessária para a desmontagem e reutilização de materiais e do descarte seguro 
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do material. Dessa forma a inovação ambiental pode significar ganhos para o meio ambiente 

desde a concepção do produto até a sua disposição final. 

 

De acordo com os autores, uma inovação pode ser considerada ambiental quando a mesma 

traz benefícios neste campo, mesmo que a empresa não tenha formalizado com a inovação, o 

interesse de reduzir efeitos negativos ao meio ambiente. 

 

Logicamente algumas inovações tecnológicas com intuitos comerciais, com motivação de 

maximização de produção ou redução de custos, podem trazer efeitos secundários benéficos 

ao meio ambiente, como menores gastos de matérias primas, de utilidades e recursos 

energéticos, menor utilização de recursos renováveis ou mesmo utilização de novos processos 

mais eficientes e menos poluidores. Não raro, mesmo sem a motivação principal de ganhos 

ambientais, as inovações podem se tornar fontes importantes de benefícios ambientais.  

 

Por outro lado, melhorias ambientais geralmente envolvem inovações tecnológicas, cujos 

efeitos vão além dos simples benefícios ambientais, gerando também melhor eficiência de 

processos, além de outros ganhos, como melhoria de imagem e possibilidade de entrar em 

novos mercados (ex: produtos ecologicamente responsáveis). 

 

As inovações ambientais podem, segundo Rennings e Zwick (2001) apud Ferreira (2006) ser 

classificadas como tecnologias de remediação ou de fim de tubo que atuam para controlar a 

poluição após a geração das emissões e na remediação dos problemas ambientais.  

 

Já as tecnologias limpas ou mais limpas atuam sobre os produtos e processos de forma 

preventiva, de acordo com o princípio da prevenção da poluição, atuam sobre a origem das 

emissões e problemas ambientais. De forma análoga a reciclagem apresenta características de 

tecnologias de fim de tubo (na reciclagem externa) e de tecnologias mais limpas (nas 

modificações integradas de produto e processo).   

 

A inovação ambiental está inserida na inovação tecnológica mais ampla e assim segue os 

mesmos critérios e apresenta necessidades similares à inovação tecnológica. Por decorrência, 

o processo de desenvolvimento de inovação tecnológica de caráter ambiental é similar. 
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Cabe destacar que, na inovação ambiental, quando falamos em pressões e motivações, 

existem pressões tecnológicas, econômicas e de mercado, internas e externas, e que, as 

pressões relativas às regulações ambientais, à imagem de empresa responsável e à postura de 

sustentabilidade da empresa, adquirem elevada importância e prioridade estratégica.    
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3.0 O Mercado Petrolífero no Brasil e no Mundo: 

 

No capitulo em curso apresentamos e discutimos as motivações, pressões e desafios vividos 

pela organização na sua história recente e apontamos o encaminhamento das questões que 

deram ensejo ao desenvolvimento do PACRC na Petrobras. Discute-se ainda, o processo do 

craqueamento catalítico inserido no negócio do petróleo e como o processo se alinhou com as 

necessidades estratégicas da empresa. 

  

Adicionalmente, aborda-se qual era e como se desenvolveu a política ambiental da empresa 

em paralelo ao surgimento de necessidades e pressões ambientais, bem como com o 

enrijecimento das regulações ambientais.   

 

A atividade de exploração e produção de petróleo se constituiu como atividade de importância 

mundial no século XIX, principalmente, a partir da invenção dos motores a gasolina e a 

diesel. Nesta época a exploração de petróleo basicamente acontecia por percussão em poços 

em terra e normalmente em poços de pequena profundidade (300 metros).  

 

Com o advento da perfuração rotativa, bem como de materiais com maior resistência e de 

novas técnicas de perfuração, foi possível perfurar poços de mais de 10.000 metros de 

profundidade.  

 

O interesse comercial gerado pela utilização dos derivados em diversas atividades cotidianas 

e, principalmente, no setor industrial, tornava a produção de petróleo cada vez mais rentável. 

Desta forma, a busca pelos poços se intensificava, o que levou a importantes descobertas nos 

Estados Unidos, Venezuela, Trinidad, Argentina, Borneu e Oriente Médio.      

 

Até 1945 o maior produtor de petróleo no mundo era os Estados Unidos, mas, com o fim da 

Segunda Guerra, este quadro começava a mudar.  Nos anos 50, os Estados Unidos 

continuavam a deter mais da metade da produção mundial, mas os países de Oriente Médio 

iniciavam suas atividades de exploração. 

 

A Petrobrás, criada em 1953, concentrava sua produção em campos localizados no estado da 

Bahia, mas seu parque de refino atendia apenas uma pequena fração do consumo nacional. 
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Cerca de 98% das compras efetuadas pela empresa no mercado externo correspondiam a 

derivados e apenas 2% representavam óleo cru.  

 

Na década de 60, com a produção abundante de petróleo nos países do Oriente Médio e de gás 

na União Soviética, os derivados tornam-se recursos de grande disponibilidade e, aliados aos 

baixos preços praticados no mercado mundial, estimularam um consumo desenfreado. 

 

Devido ao maior valor agregado dos derivados de petróleo em comparação ao do óleo cru, a 

Petrobras buscou expandir seu parque de refino e tornar-se auto-suficiente na produção de 

derivados. Tal expansão mudou radicalmente o perfil das importações de petróleo e 

derivados, passando o petróleo bruto a responder por 92% enquanto os derivados atingiam 8% 

das importações. 

 

Na década de 70, com as pressões internacionais e crises (choques do petróleo de 1973 e 

1979) e elevações substanciais de preços no óleo cru, o mercado tornou-se conturbado e 

incerto, não só quanto ao valor do óleo, mas também quanto à garantia de suprimento do 

recurso.  

 

O consumo nacional de derivados dobrara. Era necessário investir na ampliação do parque 

nacional de refino, mas da mesma forma era necessário diversificar as opções de energia para 

o mercado nacional. Nessa época surgiu o “Pró Álcool”, que não supriria a carência de 

petróleo bruto.       

 

Os Altos valores do recurso praticados no mercado viabilizaram as descobertas e exploração 

de petróleo off – shore e assim apareceram grandes avanços tecnológicos na atividade de 

exploração, como a aquisição de dados sísmicos e a geoquímica orgânica tendo como 

conseqüência o maior entendimento das áreas de geração e migração de petróleo, bem como a 

minimização do risco econômico da atividade de perfuração. De forma análoga, surgiram 

também importantes inovações tecnológicas em processos e equipamentos que maximizavam 

a recuperação de petróleo nas jazidas já conhecidas. 

 

A aquisição de conhecimentos de dados sísmicos na costa brasileira e o investimento em 

exploração e produção resultaram, ainda na década de 70, na descoberta do campo de 

Garoupa, primeiro campo da província petrolífera da Bacia de Campos, e diversos outros 
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campos pelo país, ocasionando aumento de produção do petróleo nacional que passou a 

ocupar espaço cada vez maior na carga das refinarias. Ainda no final dessa década, a 

produção de petróleo no Brasil acontecia 66% em poços em terra e a dependência nacional do 

petróleo estrangeiro era superior a 50%.       

 

Na década de 80, os investimentos em exploração e produção iniciados nas décadas anteriores 

mostravam resultados. O dispêndio do país com petróleo e derivados que no início dos anos 

80 atingira 10 bilhões de dólares, ao final da década caíra para cerca de 3 bilhões. 

 

3.1 A nova estratégia de exploração e refino de petróleo:  

 

Na área do refino, as instalações industriais da Petrobras foram adaptadas para atender à 

crescente demanda por derivados. Foram instaladas unidades para realizar processos 

conhecidos como processos de “Fundo de Barril”, sendo que um destes processos é o FCC ou 

Craqueamento Catalítico em leito Fluidizado. 

 

Os processos de fundo de barril têm como objetivo utilizar algumas frações mais pesadas do 

petróleo e com seu processamento conseguir produtos com maior valor agregado e de maior 

utilidade para mercado consumidor nacional. 

 

O processo de Craqueamento Catalítico em Leito Fluidizado (FCC) surgiu na década de 40 e 

consiste em, com utilização de ambientes de alta pressão e temperatura e na presença de 

catalisadores, quebrar as frações mais pesadas do petróleo, produzidas em outro processo de 

refino (Destilação Atmosférica), em produtos de maior necessidade e maior valor agregado. 

 

A partir do tipo de petróleo, ou seja, a sua constituição e peso, quando refinado, obtiveram-se 

rendimentos percentuais diferentes para os diversos tipos de derivados. Como exemplo, 

considerando um petróleo com grau API muito baixo (petróleo pesado) na destilação 

atmosférica, os rendimentos de frações de nafta (que dá origem a gasolina) e diesel são 

inferiores a 20%. Em contrapartida o rendimento de óleo combustível pode ser superior a 

50%. 

 

Esse quadro não é interessante, pois o óleo combustível é um derivado de utilização restrita, 

extremamente poluente e com valor de mercado muitas vezes inferior ao do petróleo bruto. 
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Sabendo-se que o Petróleo produzido no Brasil é predominantemente pesado, os processos de 

fundo de barril foram inovações desenvolvidas para alterar tal situação. (Veja a seguir a tabela 

comparativa entre o processo sem o craqueamento catalítico e o que utiliza esta unidade). 

 

Tabela 1 – Comparação entre os rendimentos do processo que utiliza unidades de 

Craqueamento Catalítico e outro que não utiliza.  

Processo Destilação 

Atmosférica 

Destilação Atmosférica 

e Craqueamento 

Catalítico  

Observações 

Rendimento de 

Gasolina 

11%Nafta 11% Nafta 

27,1 % Gasolina 

A nafta de destilação 

pode dar origem à 

Gasolina, mas uma 

Gasolina de baixa 

octanagem.   

Rendimento de 

Diesel 

29% 29%  

Rendimento de 

Óleo Combustível 

59% 37%  

 

Na Petrobrás, com o Programa Fundo de Barril, foram estudadas tecnologias que 

possibilitassem produzir maiores volumes de derivados mais nobres em detrimento do Óleo 

Combustível. O Craqueamento Catalítico, conforme já dito, é um processo amplamente 

utilizado para proporcionar maior rendimento do refino do petróleo em frações de maior 

necessidade e valor agregado. Na Petrobras, além das unidades FCC comuns, existem as 

unidades RFCC desenvolvidas e patenteadas pelo CENPES, que são o foco deste trabalho. 

Essas unidades chamadas PACRC apresentam algumas características que se revertem em 

vantagens tanto econômicas como ambientais que serão tratadas no próximo capítulo. 

  

No refino do petróleo, o primeiro processo é chamado Destilação Atmosférica, onde é 

possível separar o petróleo em frações como Gás Combustível (Gás Natural), GLP, Nafta 

(Petroquímica e Gasolina), Diesel, Querosene, Óleo Combustível entre outros. Quanto mais 

pesado for o petróleo, maior será o rendimento de Óleo Combustível. A fração do fundo da 

torre, ou seja, a mais pesada será encaminhada para a Destilação a Vácuo, sofrendo processo 

similar. As frações mais pesadas das destilações a vácuo e atmosférica (no caso do modelo 
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PACRC) são direcionadas ao FCC, onde, em um processo catalítico, sofrerão quebra de 

moléculas originando GLP, Diesel, Nafta petroquímica e Gasolina de alta octanagem,       

maximizando assim a produção dos citados derivados. 

 

Na década de 90, o grande desafio para a Petrobras seria produzir petróleo em lâminas de 

água superiores a 500 metros, feito não atingido por nenhuma companhia do mundo na época. 

Mas em um gesto de ousadia a empresa decidiu desenvolver no país a tecnologia necessária 

para produzir em lâminas superiores a 1000 metros, marca que, no final dos anos 90, não só 

havia sido atingida como ultrapassada. A empresa já havia desenvolvido tecnologia 

comprovada para explorar petróleo em lâminas acima de 1800 metros de profundidade, 

atingindo em 1999 o recorde de 1853 metros. 

 

Mas não basta explorar cada vez em águas mais profundas. Através do desenvolvimento de 

novas tecnologias, foi possível maximizar o fator de recuperação das jazidas. Da mesma 

forma, diversas tecnologias, como o conjunto conversor PACRC e o sistema PASS 

desenvolvidos pela CENPES nesta década, contribuíram para adequar o parque de refino 

nacional ao petróleo nacional cada vez mais pesado.     

 

A auto-suficiência atingida em 2005 é um indicativo do desenvolvimento contínuo de 

tecnologias. Algumas metas, como a exploração de petróleo em lâminas de água superiores a 

3000 metros, ou a diversificação constante da matriz energética no país, são apenas alguns 

desafios da Petrobras que hoje estão na pauta da empresa. Quando se encontra na fronteira os 

alvos sempre são móveis. 

 

3.2 A consciência ambiental e regulação ambiental no Brasil e na Petrobras: 

  

No decorrer da década de 70, segundo Puppim de Oliveira (2003), alguns grupos de 

direcionamento ambiental começaram a levantar questões relativas ao desmatamento da 

Amazônia, a poluição em Cubatão e o acordo de cooperação nuclear entre Brasil e Alemanha.   

Protestaram, ainda, contra a ausência de políticas governamentais que restringissem e 

regulassem as atividades com potencial de impacto ambiental. 

 

O autor comenta que, nos anos que se seguiram, a estrutura governamental voltada para a área 

de meio ambiente começou a crescer. Surge, em 1973, influenciada pela declaração do 
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Ambiente Humano de Estocolmo (1972), a Secretaria Especial para o Meio Ambiente, tendo 

alguns estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, criado agências próprias de legislação e 

fiscalização ambiental. 

 

Na década de 80, Puppim de Oliveira (2003) afirma que o aparato legal e institucional voltado 

para o meio ambiente no país começa a se estruturar. É promulgada a Política Nacional 

Ambiental e criados os Ministérios de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. O 

CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) inicia suas atividades e a Constituição de 

88 dedica um capítulo inteiro ao meio ambiente.  

 

Grande parte dos estados e municípios estabelece na década de 80 seus órgãos reguladores e 

sua legislação ambiental, contando com a participação da sociedade civil, assumindo assim 

grande parte da responsabilidade de política ambiental. Entretanto, o governo federal ainda 

exercia elevado controle sobre atividades relacionadas à pesca, desmatamento e energia (óleo 

e nuclear).  

 

Na década de 90, com a democratização, surgem com grande força e alcance as ONGs 

(Organizações não Governamentais) e o ministério público assume também um importante 

papel na gestão ambiental. 

 

Segundo o autor, existia uma lacuna muito grande quanto à definição dos papéis de cada um 

dos órgãos. De fato não havia uma clara atribuição de tarefas, sobre quem é responsável pelo 

quê. Desta forma diversas atividades eram negligenciadas. 

 

Na Petrobras, como na maioria das empresas nacionais, a estratégia ambiental reinante era a 

defensiva. A empresa se preocupava com os problemas existentes, atendimento às leis 

vigentes e questões imediatas. Não existia um projeto de futuro buscando uma atuação 

ambiental com menores impactos. 

 

Com os grandes derramamentos de óleo ocorridos na Baia de Guanabara e no estado do 

Paraná no ano 2000, a imagem da Petrobras ficou extremamente desgastada. Houve grande 

apreensão e preocupação da população e das ONGs. 
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Segundo Puppim de Oliveira (2003), a empresa foi acusada de colocar a lucratividade em 

primeiro lugar, não se preocupando com as questões ambientais. As imagens de áreas 

impactadas e fauna prejudicada foram divulgadas com grande ênfase e em nível mundial, 

acarretando prejuízo de imagem para empresa e queda de interesse pelos seus papéis na bolsa. 

 

Os acidentes demonstraram que tanto a fiscalização e regulação ambiental dos órgãos 

públicos como a política de meio ambiente da empresa precisavam mudar. 

 

Puppim de Oliveira (2003) argumenta que era preciso definir as responsabilidades 

regulatórias, pois os papéis no segmento do petróleo não estavam bem definidos, não existia a 

definição de quem poderia criar as leis e fiscalizar, o que cada órgão deveria fiscalizar, quem 

deveria aplicar as multas. A partir da negociação com os diversos órgãos envolvidos no setor 

petrolífero, entre eles representantes de órgãos regulatórios, universidades e indústria, buscou-

se elaborar guias, procedimentos e leis que definissem as responsabilidades dos atores 

envolvidos no processo. 

 

Na Petrobrás, os riscos e preocupações com novos acidentes, a imagem arranhada, a queda de 

interesse pelas ações da empresa na bolsa e o enrijecimento da legislação ambiental 

implicaram mudança da estratégia ambiental da empresa. Puppim de Oliveira (2003) destaca 

que a Petrobras investiu cerca de 200 milhões de dólares em programas ambientais. Da 

mesma forma, a empresa abandona a estratégia defensiva e busca remediar os problemas do 

passado bem como prevenir problemas futuros. 

 

O autor ainda destaca que a empresa implementou uma série de programas relacionados ao 

meio ambiente para diminuir riscos e elevar os padrões de segurança, o que englobava 

modernização de instalações, manutenção de dutos, modernização e revisão de 

procedimentos. Um exemplo é a instalação de nove centros de proteção e emergência no país. 

Esses centros buscam, no caso de vazamentos, conter os derramamentos e utilizar as medidas 

apropriadas, minorando assim os prejuízos ambientais.                                                                
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4.0 O Desenvolvimento de Tecnologias pela Petrobras: 

 

4.1 Metodologia:  

 

O presente capítulo apresenta o estudo de caso desenvolvido e os dados obtidos Para tanto 

antes de passar para o estudo propriamente dito, descreve-se como o mesmo foi executado.      

 

Os instrumentos utilizados no desenvolvimento desse estudo de caso foram a análise de 

documentos (Procedimentos e relatórios da empresa, estudos acadêmicos realizados na 

empresa) e as entrevistas com profissionais da empresa que permitiram coletar dados para 

correlacionar a literatura consultada sobre o tema e as características específicas do ocorrido 

na empresa.  

 

Por se tratar de um estudo de caso cuja análise de dados assumiu um caráter 

predominantemente qualitativo, não se baseou em critérios numéricos para garantia de 

representatividade da amostra estudada. A pesquisa foi realizada em forma de estudo de caso 

buscando detalhar alguns processos ocorridos dentro da Petrobras.  

 

Complementarmente, lançou-se mão também de recursos de pesquisa bibliográfica e 

investigação documental.   

 

A pesquisa sistemática é a forma de que se vale o pesquisador para conhecer a realidade. As 

soluções havidas no contexto empresarial foram alcançadas à mercê de esforços para solução 

de problemas que se apresentavam. Nessa perspectiva, o estudo investigou as questões que se 

colocaram no desenvolvimento PACRC (Petrobras Advanced Conversor) pela Petrobras e os 

avanços nas questões ambientais alcançadas. 

 

A obtenção de dados considerados relevantes à compreensão de fenômenos, fatos ou 

processos depende da escolha de uma estratégia metodológica de pesquisa adequada ao objeto 

de estudo/análise. 

 

O trabalho desenvolvido foi estruturado sobre uma pesquisa descritiva qualitativa quanto aos 

seus fins e documental quanto aos seus meios, amparada em um estudo de caso e que teve na 

entrevista e na análise de documentos seus instrumentos de coleta de dados.  
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Vergara (1998), em sua análise metodológica sobre as possibilidades da pesquisa, pondera 

que a pesquisa descritiva expõe características de determinado fenômeno ou população, 

podendo estabelecer correlações entre variáveis sem ter o compromisso de explicar os eventos 

estudados, embora possa com regularidade servir de base para sua explicação.  

 

No tocante à investigação documental, ainda Vergara (1998), explicita que é nos documentos, 

conservados no interior de órgãos públicos ou privados de qualquer natureza, nos registros, 

anais, regulamentos e circulares, ofícios, balancetes, comunicações formais ou informais, 

fotografias, diários, cartas e outros que o investigador se apóia para sustentar as suas análises. 

 

A opção pela vertente qualitativa no estudo decorre do destaque das "especificidades do 

fenômeno estudado a partir de suas origens e razão" permitido pelos métodos não 

quantitativos, Barbosa (1995). 

 

A princípio para coleta de dados, buscou-se conversar e discutir com 5 (cinco) empregados da 

empresa sendo eles 2 (dois) engenheiros do centro de pesquisas da Petrobras, 1 (um) 

engenheiro que trabalha na sede da Petrobras e 2 (dois) engenheiros que trabalham em 

refinarias.  

 

Embora os entrevistados sejam provenientes da área de craqueamento da empresa e sejam 

engenheiros, os mesmos desempenhavam na época e atualmente desempenham funções 

diversas na empresa, uma vez que 2 (dois) deles atuam em funções gerenciais e de 

coordenação, 1 (um) desempenha funções de operação e produção e os demais atuam na 

pesquisa e desenvolvimento.           

 

O requisito básico para a definição dos entrevistados foi os mesmos terem vivenciado e 

participado da fase em que a Petrobras iniciou e realizou as alterações nas unidades FCCs 

(Fluid Catalitic Cracking) de suas refinarias e desenvolveu seu próprio conjunto conversor 

(PACRC – Petrobras Advanced Conversor) em conjunto com o sistema PASS, vislumbrando, 

assim, os por quês e as conseqüências das alterações promovidas e de modo similar, que os 

sujeitos tenham interagido com o PACRC e com outras tecnologias de refino.   
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Foi necessário conversar com profissionais da empresa para melhor compreender e enriquecer 

as visões constantes nos documentos analisados e na literatura, com as percepções dos 

profissionais da empresa sobre os conhecimentos a respeito da tecnologia FCC existentes na 

empresa, como ocorreu o desenvolvimento da tecnologia, os elementos e motivações que 

contribuíram para isso, bem como as políticas e direcionamentos adotados pela empresa.         

 

Buscou-se entender as motivações e os caminhos utilizados para desenvolver as inovações 

que resultaram tanto no melhor aproveitamento do petróleo pesado para fracionamento em 

derivados de maior demanda e maior valor agregado quanto na utilização mais eficiente de 

recursos, minimização de impactos ambientais e produção de resíduos, que são elementos da 

ecoeficiência, que é o foco deste estudo.  

 

Destaca-se, ainda, como tema explorado nas entrevistas, o papel ou o impacto ambiental de 

tais inovações, bem como a postura e preocupação relacionada ao meio ambiente apresentada 

pela Petrobras ao longo dos anos.   

 

Como os profissionais de craqueamento destacassem as vantagens da utilização do PACRC , 

benefícios estes inclusive ambientais, necessário se fazia conhecer, de forma mais profunda, 

tais benefícios, bem como o entendimento dos profissionais da área ambiental.  

 

Para tanto, realizamos também entrevistas com profissionais da área de gestão de emissões, 

sendo que o critério foi similar: entrevistamos pessoas que vivenciaram diversos momentos da 

empresa, buscando assim diagnosticar mudanças de processos e posturas de negócios que 

contemplassem os requisitos ambientais.        

 

Considerando que também buscássemos identificar o direcionamento das políticas ambientais 

da Petrobras analisando os procedimentos da empresa bem como entrevistando profissionais 

da empresa que desempenham funções nas áreas de resíduos, logística reversa, SMS 

(Segurança, Meio Ambiente e Saúde) e emissões. 

 

De forma similar, entrevistamos pessoas responsáveis, dentro da empresa, pela gestão de 

resíduos. A definição dos sujeitos se baseou em o sujeito ter vivido processos diferentes e 

anteriores de tratamento de resíduos dentro da empresa, de forma que pudesse apontar como e 

porque os processos mudaram.  
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Foram entrevistados 2 (dois) profissionais da área de emissões sendo eles 1 (um) engenheiro e 

1 (um) técnico de meio ambiente, que trabalham na sede da Petrobras em atividades de 

gerenciamento e coordenação, e 4 (quatro) profissionais de gestão de resíduos sendo eles 1 

(um) engenheiro, 2 (dois) técnicos de meio ambiente que trabalham em refinarias, em funções 

operacionais, e 1 (um) técnico de suprimentos que trabalha na sede da Petrobras, em funções 

de controle e fiscalização.   

 

Notadamente uma importante indagação do presente trabalho consistia em conhecer as 

políticas, direcionamentos e ações ambientais existentes na Petrobras. Logo, consistia em 

interesse observar se as políticas e orientações se desdobravam em ações e práticas na 

operação.  

 

Então, neste ponto, utilizamos também a observação participante, visto que buscando 

diagnosticar as posturas da empresa tomou-se parte das atividades como gestão de resíduos, 

participou-se dos projetos ambientais e discutiu-se os procedimentos relacionados às áreas 

gestão de resíduos e emissões da empresa.        

 

Os documentos analisados neste estudo referem-se aos procedimentos corporativos e ao 

conteúdo sobre o tema explorado no curso de capacitação dos engenheiros mecânicos da 

Petrobras.  

 

Na literatura, foram pesquisados os históricos da Petrobras e do mercado petrolífero mundial 

no que tange ao mercado de consumo, suas necessidades e desafios, bem como, buscou–se 

identificar as características do mercado mundial no setor petrolífero, analisando assim as 

influências das demandas de mercado na geração das inovações. 

 

Cabe ressaltar a existência de inúmeras publicações (estudos, teses, etc.) sobre a empresa, o 

que se explica por seu porte e papel. 

 

Com base nas informações coletadas, comparou-se os quadros econômicos e regulações 

ambientais de época com as motivações e posturas existentes na empresa em cada época. Ou 

seja, buscamos analisar o desenvolvimento do PACRC , suas formas, motivações, premissas e 

necessidades dentro do contexto econômico, comparando a evolução das posturas ambientais 
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da empresa com o surgimento da consciência ambiental da sociedade e das regulações 

ambientais. Desta forma buscou-se definir os comos, porquês, resultados e desdobramentos da 

inovação. 

          

Nas seções a seguir, retomam-se alguns conceitos de Inovação Tecnológica e Gestão 

Ambiental. Com base na literatura comentam-se os contextos histórico e econômico mundiais 

e brasileiros, destacando o processo de desenvolvimento da Inovação PACRC, observando o 

momento do mercado, além de destacar como esta inovação tecnológica contribui para a 

redução dos impactos ambientais. 

 

4.2 A necessidade e a adoção das unidades RFCC na Petrobras: 

 

No início década de 60, o parque nacional de refino possuía capacidade de aproximadamente 

150 mil bdp. Buscando atender a demanda nacional por derivados, a Petrobras, nas décadas de 

60 e 70, amplia consideravelmente sua capacidade de refino, construindo em média uma 

refinaria a cada 3 anos e no início da década de 80, com a inauguração da Refinaria Henrique 

Lage (REVAP), a capacidade de refino nacional atingiu 1,5 milhões de bpd. 

 

Uma vez que, nos anos 60, a produção nacional de petróleo apresentava volume reduzido, o 

óleo bruto utilizado no Brasil era predominantemente importado e logo as refinarias nacionais 

eram projetadas a partir das características dos petróleos importados. 

 

Como o preço do Petróleo importado sofria constantes flutuações, a exploração e produção 

dos petróleos nacionais se tornavam vantajosas. Seguindo esta tendência, com o decorrer dos 

anos e os novos projetos de refinarias, a participação de petróleo nacional como carga nas 

refinarias do Brasil aumentou e assim, devido às características do óleo nacional que é mais 

pesado, os novos projetos na área do refino começaram a dispor de maior capacidade de 

unidades de conversão. 

 

A principal unidade de conversão no parque de refino nacional é o FCC (Fluid Catalitic 

Cracking) dispondo a Petrobras de 15 unidades de craqueamento (12 de craqueamento 

catalítico e 3 de craqueamento de resíduos). A utilização das unidades FCC é um processo 

importante para o Refino no país, tanto no foco econômico quanto no foco ambiental, visto 

que tal unidade utiliza como carga os gasóleos pesados de petróleo, provenientes da destilação 
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a vácuo e, a partir de um processo de catálise, quebra as moléculas dos hidrocarbonetos, 

gerando derivados mais leves e de maior valor agregado. Os craqueamentos catalíticos 

favorecem a produção de gasolina automotiva e GLP, derivados mais demandados no 

mercado nacional do que os gasóleos e que apresentam índices de emissões 

consideravelmente mais baixos. 

 

4.2.1 O declínio na utilização do óleo combustível:  

 

No final da década de 80, a demanda por óleo combustível, combustível gerado a partir das 

frações mais pesadas do petróleo, que vinha diminuindo paulatinamente nos anos anteriores, 

atinge valores muito baixos, ou seja, bem inferiores ao volume produzido no refino nacional.  

 

O óleo combustível, até o final da década de 80, era largamente utilizado em indústrias, nas 

caldeiras e geradores, era utilizado como combustível naval e podia ser vendido por um bom 

valor de mercado, mas a utilização de tal derivado gera alto teor de emissões de enxofre.  

 

A utilização de outros combustíveis como o Gás Natural e GLP apresenta diversas vantagens, 

visto que os rendimentos na queima do Gás Natural e do GLP são maiores, ou seja, a queima 

de 1m³ de GLP ou Gás Natural é em média 5% mais eficiente que a queima de 1kg de Óleo 

Combustível. Desta forma, ocorre melhor aproveitamento do recurso natural. 

 

De forma similar, existem vantagens operacionais, pois o controle do forno a gás é mais 

simples e propicia melhor combustão e chama mais uniforme. 

 

A principal vantagem está na questão ambiental. A queima do Óleo Combustível é um 

processo com elevado teor de emissões. Tomando como exemplo o SO2 e o SO3 a emissão 

dos referidos gases possibilita formação de H2SO4 na atmosfera e desta forma culmina em 

chuva ácida. De forma similar à emissão de material particulado (fuligem), gera impactos e é 

um dos efluentes de maiores riscos ao meio ambiente, pois pode afetar a vegetação pela 

deposição nas plantas e da mesma forma pode alterar a composição química do solo. 

 
Na tabela a seguir, comparamos as emissões geradas na queima do Óleo Combustível com a 

do Gás Natural, descrevendo o ganho. 
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Tabela 2 - Emissões do Gás Natural x Óleo Combustível 

Tipo de 

Emissão 

Gás Natural Óleo Combustível 

CO2 1 Tonelada de Gás Natural emite 

2, 7 Tonelada de CO2. 

1 Tonelada de Óleo Combustível emite 

3,6 Toneladas de CO2 

NOx Gás Natural emite 0,02 g de NOx 

por MJ gerado  

Queima de Óleo emite cerca de 3-5 

vezes mais NOx do que Gás. 

SOx Gás Natural não emite SOx O Óleo Combustível tem enxofre em 

sua constituição, dessa forma, por 

melhor que seja a queima do 

combustível, não é possível deixar de 

emitir SOx. 

Material 

Particulado 

Com boa combustão o Gás 

Natural emite níveis 

insignificantes de Particulados 

No Óleo Combustível, a emissão de 

particulados é sempre elevada e 

independe da qualidade da combustão. 

 

Como base na Tabela 2 é possível observar o quanto a utilização de Gás Natural como 

combustível de fornos e caldeiras apresenta vantagens no que tange a emissões frente à 

queima de Óleo Combustível. 

 

Entretanto as vantagens econômicas e ambientais da utilização do Gás Natural em relação ao 

Óleo Combustível, até a década de 80, pouco influenciaram na demanda pelo derivado. Havia 

até então, pouco conhecimento dos impactos ambientais, a consciência ecológica e as 

regulações ambientais eram incipientes e os órgãos fiscalizadores eram mal estruturados e 

pouco atuantes.        

 

No decorrer da década de 80, com a estruturação do CONAMA e criação dos órgãos 

ambientais em diversos estados, alguns alertas, como a poluição do ar em Cubatão, ganharam 

grande destaque, surgindo diversas leis e regulamentações ambientais. Em decorrência, a 

questão da poluição do ar tornou-se um assunto importante na pauta tanto da Petrobras como 

de diversas empresas do país.              
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Tome-se, por exemplo, o caso prático do Estado de São Paulo que é o maior concentrador de 

atividade industrial no país. 

 

Neste estado, existe a figura do que chamamos de créditos de emissões de poluentes 

regulados. Ou seja, na citada região existe um índice aplicado e controlado pela CETESB que 

limita o quanto é tolerável de cada elemento no ar. Ou seja, define o quanto de enxofre, 

ozônio, etc. é tolerável no ambiente.  Este órgão controla os índices, além de definir metas de 

redução de poluentes e firmar compromissos de redução com as empresas. 

 

Na região de São Paulo o ambiente já apresentou saturação de enxofre. Atualmente o Ozônio 

(proveniente da emissão de NOx) é o maior problema, e regiões como o ABC paulista e a 

baixada santista apresentam saturação. 

 

Dessa forma, independente da necessidade de expandir produção, construir novas unidades e 

gerar mais energia, as indústrias destas regiões não podem aumentar a emissão dos referidos 

poluentes. Adicionalmente, além de ser um combustível gerador de maiores impactos 

ambientais devido à queima com maior emissão de poluentes, a utilização do Óleo 

Combustível pode funcionar como um fator limitante da expansão das indústrias. 

 

Uma possibilidade útil e largamente empregada para conseguir créditos para a construção de 

novas unidades é a troca de combustíveis, ou seja, utilizar nos fornos, caldeiras e 

queimadores, combustíveis que apresentem menores teores de emissão. 

 

Às vantagens econômicas e operacionais apontadas para a utilização de Gás Natural e outros 

combustíveis menos poluentes no lugar do Óleo Combustível, agregam-se os ganhos 

ambientais, bem como o atendimento a exigências de órgãos ambientais, como no caso da 

CETESB no estado de São Paulo.     

 

Embora os créditos de emissões sejam uma questão exclusiva do Estado de São Paulo, em 

praticamente todos os estados do País existem restrições quanto à emissão de poluentes na 

atmosfera. A utilização do Gás Natural em substituição ao Óleo Combustível se tornou cada 

vez mais interessante econômica e ambientalmente.   
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Com a emergência das restrições ambientais, anteriormente citadas, a demanda por óleo 

combustível reduziu-se consideravelmente. Esse fato agregado ao segundo choque do 

Petróleo que incitara o processamento de óleos domésticos com alto rendimento de óleo 

combustível acarretou no Brasil o excesso de disponibilidade de óleo combustível e, sem 

demanda, o combustível excedente produzido se tornava passivo. 

 

Com a demanda crescente pelos demais derivados, o processo de refino não poderia parar e 

assim a acumulação de óleo combustível não comercializado crescia. O passivo de óleo 

combustível chegava a volumes tão elevados que a Petrobras precisou lançar mão de navios 

tanques para seu armazenamento.  

 

Alia-se às questões relativas à demanda de derivados, de eficiência do combustível e as 

demandas ambientais e regulações, a postura ambiental da Petrobras, que é uma empresa que 

apresenta elementos de sustentabilidade corporativa no seu direcionamento estratégico.  

 

A empresa não considera a obrigação legal como suficiente em termos de objetivos a serem 

alcançados e se propõe a antecipar demandas e ir além das obrigações legais. Dessa maneira, 

soma-se às questões de demanda em queda o intuito da Petrobras em produzir cada vez menor 

volume de combustíveis com elevados índices de emissões.  

 

Diminuir a produção de Óleo Combustível representaria a resposta à diminuição da demanda 

e, da mesma forma, um incentivo para a que o mesmo fosse gradualmente substituído por 

outros derivados que apresentassem níveis de emissão mais baixos e assim prevenir a 

poluição. 

 

Frente a este novo quadro, produzir mais Gás Natural e cada vez menos Óleo Combustível era 

um novo desafio na agenda da empresa. Tal desafio se tornava ainda mais complicado com a 

mudança do perfil do petróleo utilizado no país, mais pesado. A Petrobras precisaria tornar 

seu processo mais ecoeficiente, com maior eficiência na utilização de óleo cru, menor geração 

de resíduos e menor produção de Óleo Combustível que se tornaria passivo. 
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4.2.2 O programa Fundo de Barril: 

 

Frente a tal desafio, foi criado o programa Fundo de Barril, que visava maximizar a conversão 

de frações residuais, obtendo um maior rendimento de combustíveis nobres. Muitas foram as 

soluções adotadas pela Petrobras tais como: a utilização das frações integrantes do Pool de 

óleo combustível (RAT1, RV2, Óleo decantado3) diluídas em gasóleo pesado como carga para 

o FCC, a utilização de unidades de coqueamento retardado e a utilização das unidades RFCC 

(foco deste trabalho). 

 

A diferença principal entre FCC e RFCC é a carga4. Na Petrobrás, os FCCs normalmente 

trabalham com uma mistura de carga que, dependendo das características da unidade, pode 

chegar a valores de 70 a 80% de gasóleo e 20 a 30% de resíduos (atmosférico e de vácuo), o 

que são valores muito superiores à média mundial. 

 

Já os RFCCs têm a capacidade de utilizar os resíduos da destilação atmosférica e a vácuo 

como totalidade de sua carga, ou seja, frações como o RAT, o RV, o óleo decantado e tantas 

outras que prosseguiriam para o pool de óleo combustível que, podendo tornar-se resíduo e 

passivo ambiental são reaproveitadas no processo de refino tendo como produtos derivados 

mais demandados e de maior valor agregado. 

 

Existem no mundo diversos licenciadores de tecnologia de craqueamento catalítico e de 

craqueamento catalítico de resíduos. No caso Petrobrás, destaca-se que as três unidades de 

craqueamento de resíduos, localizadas nas refinarias RECAP (Refinaria de Capuava – Mauá-

SP), RLAM (Refinaria Landulpho Alves – Mataripe-BA) e REFAP (Refinaria Alberto 

Pasqualine – Canoas-RS), foram desenvolvidas e patenteadas pelo CENPES. 

                                                 
1 Resíduo Atmosférico é a fração de petróleo residual do processo de destilação Atmosférica. É composto por 
hidrocarbonetos pesados provenientes do petróleo. Normalmente é carga para o processo de destilação a vácuo. 
  
2 Resíduo de Vácuo é a fração de petróleo residual do processo de destilação a vácuo. É composto por 
hidrocarbonetos pesados provenientes do petróleo. Normalmente é carga para o processo de craqueamento 
catalítico. Diferencia-se bastante de RAT devido ao menor teor de metais em sua constituição. 
 
3 Óleo decantado é uma fração intermediaria do processo de refino, normalmente dá origem a óleo combustível. 
 
4 Carga é o insumo que entra na unidade. Como o Petróleo sofre separações, conversões e mudanças químicas 
em cada um dos processos por que passa as cargas das unidades apresentam características diferentes. Como 
exemplo, a carga da Destilação atmosférica é o petróleo, da Destilação a Vácuo é o RAT, da FCC são 
predominantemente os gasóleos pesados, da RFCC é predominantemente o RAT. Logicamente as cargas para as 
unidades variam com os petróleos, processos e derivados pretendidos.      
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4.3 O desenvolvimento da tecnologia PACRC: 

 

Na seção anterior, apresentamos as necessidades e motivações da empresa para desenvolver 

os conversores, visto que, uma das estratégias da Petrobras para responder ao desafio de 

produzir maior volume de derivados nobres utilizando os Resíduos Atmosférico (RAT) e de 

Vácuo (RV), foi a utilização do RFCC (PACRC).  

 

Conforme destacado no capitulo 2, o processo de desenvolvimento não foi linear, dado que o 

arcabouço básico de conhecimentos sobre a tecnologia começara a ser desenvolvido bem 

antes da definição da necessidade, com a instalação das primeiras unidades FCC na Petrobras.  

A seguir, de acordo com Leite (2005) e com depoimentos colhidos em entrevistas, descreve-

se brevemente como ocorreram as etapas de pesquisa básica e detalhada, desenvolvimento, 

difusão e adoção em unidades do parque de refino da Petrobras. 

 

4.3.1 A aquisição de unidades de craqueamento catalítico: 

 

No início da década de 70, a Petrobras inicia a compra de equipamentos de craqueamento 

catalítico dos tradicionais licenciadores da tecnologia e instalação das unidades no parque de 

refino nacional, passando pelas etapas de construção e montagem de unidades e capacitação 

do corpo técnico da empresa para a operação adequada das novas unidades. 

 

Nessa etapa, que coincide com o período de expansão do parque de refino nacional, o desafio 

era a aquisição de conhecimento operacional, ou seja, buscando confiabilidade e 

continuidade, objetivando atingir níveis elevados de excelência operacional. 

 

Uma vez que diversas unidades foram construídas e utilizavam projetos distintos de 

licenciadores diferentes, para alcançar o padrão de excelência operacional foi necessário 

investir em capacitação do pessoal. Ao mesmo tempo, a implantação de diversas unidades de 

craqueamento no parque de refino permitiu a acumulação de experiência nas atividades de 

construção e montagem, partida e operação e acumulação de conhecimento sobre a tecnologia 

bem como know-how sobre alguns processos de refino e petroquímica. Concomitantemente, a 

participação de profissionais da empresa nas instalações e na manutenção trouxe as primeiras 

inovações incrementais e adaptações. 
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Ainda nesta época, a Petrobras criou seu centro de pesquisa e desenvolvimento que contava 

com alguns laboratórios e, em 1973 foram inauguradas na Ilha do Fundão as instalações do 

CENPES que contavam com laboratórios e plantas piloto diretamente relacionadas à 

tecnologia FCC. E assim a experimentação e variação de parâmetros de projeto, que era 

utilizada em pequena escala, torna-se constante. O conhecimento foi significativamente útil 

quando da criação em 1976 da Engenharia Básica no CENPES que buscava aliar os 

conhecimentos já acumulados a esforços de pesquisa e desenvolvimento buscando facilitar a 

concretização das atividades de pesquisa bem como agilizar sua adoção no processo 

produtivo. 

 

Foi a partir da criação da Engenharia Básica que se iniciou a política de negociação, junto aos 

licenciadores, de transferências de tecnologias diversas das quais destacamos a negociação de 

transferência de tecnologia de FCC junto a Pullman Kellogg, que representou um passo 

importante para o domínio dessa tecnologia pela Petrobras. 

 

4.3.2 A cooperação técnica entre Petrobras e Pullman Kellogg : 

 

Com a assinatura do acordo de cooperação técnica entre Petrobras e Pullman Kellogg em 

1977, a área de FCC passou a contar com a colaboração de um licenciador nas atividades de 

pesquisa e desenvolvimento. Esse acordo estabelecia as condições de cooperação em P&D em 

processos de refino, priorizando a área de craqueamento catalítico.  

 

A Pullman Kellogg forneceria pessoal qualificado para efetuar transferência de tecnologia 

bem como para prestar assistência a um projeto básico de FCC a ser executado na Engenharia 

Básica do CENPES. 

 

Nesta fase, várias unidades de craqueamento sofreram diversas adaptações realizadas por 

profissionais da Petrobras ou em conjunto com técnicos do fornecedor, com participação e 

envolvimento de profissionais da empresa nos projetos de adaptação, bem como nos projetos 

das novas unidades. 

 

No início dos anos 80, a empresa começa a adicionar à carga da unidade o gasóleo, pequenas 

quantidades de algumas frações mais pesadas e refratárias ao craqueamento, como o resíduo 

de vácuo e o gasóleo de coque. O percentual dessas frações foi crescendo ao longo do tempo. 
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Com a Guerra das Malvinas, a negativa dos fabricantes de catalisadores, em sua totalidade 

alinhados à Inglaterra, em fornecer catalisadores à Argentina demonstrou o quanto o domínio 

da tecnologia desse recurso era essencial, visto que o parque de refino nacional dependia da 

unidade de FCC como unidade de conversão.Desta forma a companhia decidiu ampliar seu 

escopo de atuação, entrando na produção de catalisadores de craqueamento catalítico.       

 

4.3.3 A criação da Fábrica Carioca de Catalisadores: 

 

A Petrobras consultou os tradicionais fabricantes de catalisadores, buscando estabelecer 

parceria. A Petrobras tinha interesse em um fornecedor que se dispusesse a transferir 

integralmente o conhecimento da tecnologia de catalisadores, bem como se interessasse em 

desenvolver o projeto de implantação de uma unidade para produção de catalisadores de FCC 

no Brasil. 

 

Em 1985 foram estabelecidos vários acordos com a Akzo Nobel, a Petrobras e a Oxiteno, que 

estabeleciam as bases societárias da criação da Fábrica Carioca de Catalisadores (FCC S.A.)5, 

bem como se firmava um acordo de cooperação em pesquisa e desenvolvimento 

contemplando a transferência de tecnologia nas áreas de formulação, preparo, caracterização e 

avaliação de catalisadores e um acordo que englobava o projeto básico, a assistência técnica à 

pré-operação e partida da nova unidade produtiva.  

 

Foi criada, então, a divisão de catalisadores do CENPES, visando absorver um conhecimento 

abrangente sobre catalisador de FCC, através de um programa de capacitação junto a Akzo 

Nobel, que possibilitou o treinamento na Holanda de vários engenheiros da FCC S.A., de 

técnicos e pesquisadores do CENPES e de alguns engenheiros das áreas operacionais. Da 

mesma forma, diversos profissionais da empresa vieram ao Brasil dar treinamentos, 

supervisão e consultorias. 

 

4.3.4 Desenvolvimentos, inovações incrementais e adaptações nos conversores e os 

projetos de FCC realizados pela Petrobras:  

                                                 
5 A Fábrica Carioca de Catalisadores atualmente tem seu capital dividido entre Petrobras e Albemarle (sucessora 
da Akzo Nobel). Realiza desenvolvimento e fornecimento de catalisadores personalizados de acordo com as 
características de cada unidade FCC da Petrobras. O desenvolvimento é feito em conjunto com os profissionais 
do CENPES e Albemarle e o catalisador normalmente é testado na plantas piloto existentes no CENPES. 
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Paralelamente, foi aprofundado o conhecimento na área de processo. A Engenharia Básica 

consolidava seu arcabouço de conhecimentos, tornando–se apta a projetar integralmente uma 

unidade FCC, o que realmente aconteceu com o projeto da segunda unidade FCC da 

REPLAN (Refinaria de Paulínea), um modelo Ortoflow (Kellogg), que iniciou a operação em 

1992.     

 

Na época também surgiam catalisadores zeolíticos, bem mais eficientes para o processo, mas 

que eram inadequados para uso nos modelos Ortoflow da Kellogg, que eram os modelos FCC 

predominantes no parque de refino nacional. Por isso algumas modificações eram necessárias, 

mas a mais importante era minimizar o tempo de contato do catalisador com a carga, 

minimizando arraste de catalisador para os próximos equipamentos da unidade e mantendo a 

reação no local específico, aumentando assim sua efetividade. A Petrobras desenvolveu tal 

modificação em seu centro de pesquisas, atingindo os resultados esperados. 

 

Já para o craqueamento de cargas pesadas, também foi desenvolvida e implementada pela 

Petrobras a modificação no modelo Ortoflow C, que permitia utilizar dispersores de entrada 

no conjunto conversor gerando melhor atomização e distribuição de carga, possibilitando 

assim melhoria na eficiência do processo.  Isso só foi possível com a participação de 

profissionais de diversas áreas da empresa e com a utilização de grupos de trabalho e com a 

interface com as comunidades técnicas relacionadas ao craqueamento.          

 

Com base em tais conhecimentos, a Petrobras executou então modernização nas unidades de 

seu parque de refino. 

 

Na operação, atingiu-se uma fase de plena maturidade, desenvolvendo-se simuladores e 

otimizadores de processos aplicáveis à previsão de rendimentos, ao planejamento da 

produção, às modificações e ao controle avançado das unidades. A operação entende melhor 

as interações entre o processo, os equipamentos e o catalisador, gerando melhores resultados 

operacionais e econômicos.  

 

Na Engenharia Básica, foram desenvolvidas ferramentas com foco no projeto que aliadas às 

ferramentas de processo formaram o SimCraqOT, uma ferramenta única de simulação de 
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condições de processo, projeto, materiais, que, em contínua atualização, busca refletir e 

simular as condições que caracterizam o processamento de cargas pesadas.  

 

Com o aumento significativo de utilização de petróleos nacionais cada vez mais pesados com 

alto rendimento de resíduos destinados ao pool de óleo combustível, paulatinamente 

adicionavam-se cada vez mais, frações residuais à carga das unidades de FCC.   

  

4.3.5 Pesquisa aplicada, desenvolvimento, adoção e difusão do PACRC: 

 

Com a descoberta de petróleo no campo de Marlim, que apresentava características de 

petróleos ainda mais pesados que o petróleo de Cabiúnas, produzindo elevado volume de 

resíduo de vácuo, além de trazer outros problemas ao refino como a acidez nafténica e 

instabilidade de alguns derivados, tornou-se visível, conforme exposto na seção 4.2, a 

necessidade de o refino se preparar para efetuar o processamento utilizando os petróleos 

domésticos como carga majoritária. 

 

O processamento do óleo de Marlim representava um desafio. Foi então realizada reunião 

com os órgãos ligados às atividades de refino em que se deliberou pela criação do Programa 

de Tecnologias Estratégicas do Refino – Proter, cujo principal objetivo era viabilizar o 

processamento de petróleo nacional de modo competitivo com ênfase na conversão de frações 

residuais. 

 

O Proter abrangia também outras tecnologias do refino, como o Coqueamento Retardado, 

Hidroprocessamento de Frações Pesadas, Geração de Hidrogênio. Na área de FCC, a meta era 

desenvolver um conversor Petrobras para o processamento de 100% de RAT de petróleo 

pesado. Desta forma foi composta uma carteira de projetos de P&D e logo iniciada pesquisa 

aplicada que contemplava a adaptação da tecnologia convencional ao processamento de 

resíduos e melhorias de distintos componentes do conversor FCC. Também eram requeridas 

melhorias na formulação dos catalisadores de modo a se obter aumento da atividade e de 

seletividade para o processamento de cargas mais pesadas.     

   

Isso representou o surgimento de uma série de inovações em variados itens de conversor FCC. 

Tais inovações, na medida em que surgiam foram sendo incorporadas e testadas 

separadamente nas unidades FCC existentes. 
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As inovações que foram sendo consolidadas e adotadas como novo padrão de projeto da 

empresa foram reunidas e aplicadas em conjunto resultando em um projeto de RFCC, ou seja, 

FCC para craqueamento de resíduos, gerando assim a tecnologia PACRC. O primeiro PACRC 

foi adotado na RECAP (Refinaria de Capuava), em 1999. Na montagem, instalação, operação 

e manutenção do PACRC surgiram adaptações e melhorias, como a tecnologia Amethyst, que 

eram testadas e foram adotadas nas outras duas unidades desenvolvidas posteriormente na 

RLAM e na REFAP.          

 

4.4 Resultados da adoção da Inovação: 

 

A adoção do PACRC representou resultados tanto em nível individual como social, 

representando benefícios econômicos e ambientais. A seguir destacam-se as características 

inovadoras do conversor bem como as vantagens de sua adoção.    

 

4.4.1 Características inovadoras do PACRC (Petrobras Advanced Conversor Residue 

Cracking): 

 

O PACRC foi o conversor desenvolvido e patenteado no CENPES. A meta para tal conversor 

era a possibilidade de processamento de 100% de resíduo atmosférico de petróleo pesado da 

Bacia de Campos. Algumas inovações que compõe o PACRC são listadas a seguir: 

 

PASS (Petrobras Advanced Separation System) – Tecnologia Patenteada de Ciclones 

Fechados, que possibilita rapidez e eficiência na separação dos produtos de reação do 

catalisador gasto, evitando que o catalisador continue em contato com os produtos, gerando 

sobrecraqueamento da gasolina, o que resulta em aumento de 5% de rendimento de gasolina. 

 

Ultramist – Injetor patenteado de carga que utiliza vapor a elevada velocidade para, em 

contato com a carga, gerar uma névoa de gotículas de óleo, o que maximiza o contato entre a 

carga e o catalisador, o que resulta em rendimentos maiores de gasolina e GLP, trazendo 

ganhos da ordem de 15 centavos de dólar por barril processado.          
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Otimização do projeto do riser (local aonde se processa a reação de craqueamento) - através 

da distribuição mais homogênea de catalisador e da redução da pulsação, aumentou o 

rendimento de produtos nobres.     

 

O Sistema catalítico para processamento de resíduos – Consiste em uma nova formulação de 

adição de catalisadores, aplicando três tipos de partículas, cada qual com funções distintas. 

 

1 O catalisador fresco, contando com uma arquitetura especial patenteada, que, com 

maior porosidade, permite a maior acessibilidade das grandes moléculas aos sítios 

ativos do catalisador, ou seja, existe maior facilidade de craquear as grandes 

moléculas, mas com tempo de contato inferior evitando, que a gasolina seja 

sobrecraqueada em gás combustível (gás natural). 

 

2 O Catalisador fresco, com alta relação de Zeólita na constituição e com porosidade 

elevada, objetivando maximizar a produção de olefinas leves. 

 

3 O Catalisador gasto de flushing ou catalisador já utilizado anteriormente em outra 

unidade FCC, com utilização para controlar o efeito deletério dos metais pesados 

presentes no inventário circulante de catalisador, reduzindo a produção de gás 

combustível e coque. 

 

A tecnologia Amethyst, que proporciona melhoria na acessibilidade do catalisador, o que 

proporciona maior índice de conversão de frações pesadas e redução na formação de coque. 

Esta tecnologia utilizada a principio no RFCC da RECAP apresentou aumento de 6% no 

volume de carga processada. 

 

A criação das inovações, citadas anteriormente em conjunto com outras mais, possibilitou o 

projeto de três unidades RFCC (RECAP, RLAM 2 e REFAP 2), sendo que tais unidades 

processam cargas compostas por 100% de Resíduo Atmosférico sem pré-tratamento. 

 

O primeiro PACRC começou a operar 1999, na RECAP. Esse recurso foi projetado buscando 

reduzir tempo de contato da carga com o catalisador. Dessa forma, pode-se obter o máximo 

rendimento de nafta e minimizar a produção de coque. As três unidades proporcionam ganhos 
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da ordem 330 milhões por ano, visto que processam cargas de baixo valor agregado, 

convertendo-as em derivados nobres de elevada demanda.                     

 

4.4.2 Vantagens ambientais e econômicas do PACRC relacionadas à reinserção do 

catalisador ao ciclo produtivo e a redução do rendimento de óleo combustível no 

processo: 

  

No PACRC foram introduzidos os ciclones fechados (sistema PASS), que permitiram melhoria 

acentuada na separação da carga e do catalisador e logo melhoria na retificação do catalisador, 

além de reduzir a temperatura na fase de separação maximizando vida útil de equipamentos, 

requerendo menos injeção de hidrogênio e, dessa forma, menor gasto de energia e menor 

volume de coque formado. Ou seja, representou maior ecoeficiência no processo devido à 

maior produtividade dos recursos e menor gasto de fontes de energia. 

 

O sistema PACRC atua no craqueamento do RAT e do RV, ou seja, os resíduos praticamente 

sem valor da destilação atmosférica e destilação a Vácuo. O craqueamento do RAT e a 

redução da produção do RV minimizam o volume produzido de óleo combustível que, como 

já exposto, é um derivado de demanda restrita.  

 

Logicamente o volume excedente gera custo de armazenamento e, em caso de necessidade, 

seu descarte precisa ser cuidadoso, dado que, o óleo combustível é derivado dos 

hidrocarbonetos pesados do óleo cru cujo tratamento microbiológico é lento. Seu descarte sem 

cuidados leva a impactos ambientais como contaminação de solos e águas, prejuízos à fauna e 

flora, cujo tratamento é tão complexo como o de acidentes com óleo cru.    

 

Analogamente, a disposição do óleo combustível de forma controlada precisa ser realizada 

com a utilização de Landfarmings que, se executado segundo as regulamentações ambientais, 

é um processo seguro, mas que se torna antieconômico e incorreto ambientalmente, pois 

ocupa grandes áreas, tem custo elevado, existem dificuldades de licenciamento de 

landfarmings, além do que, hoje em dia, é uma prática não recomendada pelos órgãos 

ambientais, que seguem linha contrária, aconselhando o descomissionamento de áreas de 

tratamentos como landfarmings.  
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Nota-se, portanto, que no panorama de mercado atual é mais seguro ambientalmente e mais 

econômico, ou seja, um conceito alinhado à ecoeficiência, buscar minimizar a produção de 

óleo combustível.                

 

Seguindo os esquemas simplificados de refino nas figuras a seguir é possível observar a 

redução na produção de Óleo combustível com a inserção da unidade RFCC. 

 

 

Figura 3- Esquema de Refino utilizando somente a Destilação Atmosférica (números 

médios) 

 

    

 

Figura 4 - Esquema de Refino utilizando Destilação Atmosférica, Destilação a Vácuo e 

FCC (números médios) 

 

No processo sem o a utilização do PACRC, o RAT segue para a destilação a vácuo onde se 

extraem mais derivados, valorizando assim o resíduo. Posteriormente o resíduo da destilação 
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a vácuo (RV) é carga para o FCC sofrendo nova valorização com nova extração de derivados. 

Percebe-se elevada diminuição no rendimento de Óleo Combustível.   

 

 

Figura 5 - Esquema de Refino utilizando Destilação Atmosférica e RFCC (números 

médios e estimados) 

 

O PACRC apresenta vantagem de utilizar a carga da destilação atmosférica (RAT) diretamente 

sem tratamento ou utilização da destilação a vácuo tornando a operação mais rápida com 

menor número de unidades, logo com menor índice de emissões6 e menor gasto de energia, o 

que representa vantagens econômicas, além da visível diminuição na formação de Óleo 

Combustível, ou seja, maior produtividade de derivados mais demandados por barril de 

petróleo. 

 

Da mesma forma, seguindo os conceitos de aumento de eficiência no uso de recursos e 

diminuição do consumo de energia, o vapor em alta temperatura utilizado no processo de 

craqueamento pode ser utilizado como fonte de energia em turbo-expansores para a geração 

de energia elétrica que poderá ser utilizada tanto na unidade PACRC como nas demais 

unidades do parque de refino, tornando assim o processo mais próximo do auto-sustentável no 

que tange à utilização de energia elétrica. 

  

4.4.3 Descarte do catalisador de FCC e a utilização do catalisador gasto no PACRC: 

                                                 
6 Na indústria cada unidade instalada representa adição de emissões, visto que qualquer processo de geração de 
energia ou conversão que pressuponha utilização de temperatura e pressão acarreta a geração de gases 
provenientes da combustão. Logo, quanto maior for o número de unidades no parque refino, em situações 
similares, maior será o índice de emissões.    
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Em um processo de FCC é indispensável o uso de catalisadores. São estas partículas que tem 

o dever de realizar a quebra das ligações existentes nas grandes moléculas de hidrocarbonetos 

gerando assim frações mais leves. 

 

Sendo assim o catalisador contribui para promover as reações e assim processar frações 

pesadas como o RAT e o RV, que gerariam Óleo Combustível, obtendo derivados de maior 

valor agregado, maior demanda e menos poluentes, como a gasolina e o diesel. 

 

Embora o processo FCC pressuponha regeneração do catalisador, o catalisador é um recurso 

que não pode ser utilizado indefinidamente, sua eficiência é gradativamente diminuída pelo 

atrito (abrasão), acúmulo de coque nos sítios catalíticos, deposição de metais, desativação por 

metais, bem como desativação térmica do catalisador. 

 

O processo de utilização de catalisador é cíclico. Após a reação acumulam-se hidrocarbonetos 

nos catalisadores. Esses hidrocarbonetos pesados, devido às condições de processo, tornam-se 

coque, o que prejudicaria o acesso da carga (RV ou RAT) ao catalisador e logo prejudicaria a 

reação. Entretanto a fase seguinte do ciclo é a passagem do catalisador pelo regenerador, onde 

o coque é queimado, gerando energia para o processo de craqueamento catalítico e 

regenerando o catalisador. 

 

Como existem os demais processos de desativação, sendo o de desativação metálica o 

predominante, os catalisadores tornam-se gradativamente menos reativos. Desta maneira, 

mesmo que o catalisador possa ser regenerado na desativação por coque e utilizado em 

diversos ciclos, o mesmo terá vida útil limitada. Sendo assim deverá ser reposto e, logo, o 

catalisador gasto torna-se resíduo e precisa sofrer logística reversa. 

 

Em décadas anteriores, a destinação normal para os catalisadores era a deposição em aterros 

de resíduos classe 2A7. Com a dificuldade em se licenciar aterros industriais e buscando 

                                                 
7 Segundo descrito nos procedimentos na empresa Resíduos classe 2A são resíduos que não apresentam 
propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, representando risco à saúde pública e ao meio ambiente. 
Podem apresentar características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e/ou patogenicidade. 
Mas não são inertes, podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade 
em água. 
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soluções que fossem ambientalmente corretas, a Petrobras começou a enviar o catalisador 

gasto para co-processamento na indústria de cimentos, que hoje é a postura aceita pelos 

órgãos ambientais. 

 

Embora o co-processamento seja um processo mais caro do que disposição em aterros o 

mesmo é bem mais correto socialmente e ambientalmente, visto que disposição em aterros 

pode gerar passivos ambientais como contaminações com grandes custos ambientais.  

 

A utilização do co-processamento, que é um conceito do capitalismo natural e da 

ecoeficiência, é hoje um conceito importante dentro da Petrobras. Em seus procedimentos 

internos, é enfatizada a busca por formas de aproveitamento de resíduos que permitam a 

reinserção dos mesmos como insumos para novos processos. Atualmente mais de 80% dos 

resíduos de refinarias da Petrobras oriundos de processo de refino são reaproveitados através 

co-processamento. 

 

Algumas das premissas de tratamento de resíduos que podem ser vistas nos procedimentos 

específicos da Petrobras são:  

- Reduzir a geração de resíduos (foco na prevenção, conscientização e na excelência sócio- 

ambiental);  

- conhecer todo o ciclo de vida dos resíduos gerados nas operações bem como os riscos e 

oportunidades associados aos mesmos; 

- Recuperar, Reciclar e Reusar – além do foco em reduzir a geração de resíduos, deve-se 

buscar dar preferência a reusar, recuperar e reciclar à destinação final.           

 

Além da motivação ambiental da empresa, ressalta-se que, segundo estudo do IPT (s.d.), 

devido à constituição do catalisador que apresenta característica pozolânica, é capaz de reagir 

com cal em argamassas de assentamento em alvenaria. Assim, o catalisador gasto é adequado 

para ser reinserido em um processo de produção como um insumo para indústria de cimentos.  

 

No processo, o catalisador é aproveitado tanto na queima e logo na geração da energia 

necessária para o cozimento do produto que dará origem ao cimento, bem como no papel de 

constituinte da mistura sendo agregado à cal como matéria prima constituinte do produto final 

que é o cimento para construção civil. Isso torna o processo mais ecoeficiente uma vez que 
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economiza tanto recursos naturais como energia que seriam necessários no processo de 

fabricação do cimento.                       

 

Outra destinação ao catalisador gasto atualmente utilizada na Petrobras é inserção do 

catalisador gasto em mistura com o catalisador virgem. Tal diluição não é uma política nova e 

é praticada no mundo inteiro. Mas somente se justifica caso a carga (RAT ou RV) seja rica 

em metais. 

 

Conforme já dito, os metais contribuem para a desativação do catalisador, portanto em cargas 

como RAT de petróleos pesados ricas em metais, como é o caso do petróleo brasileiro, a 

utilização do catalisador gasto é vantajosa. Ressalta-se, entretanto, que no caso brasileiro se 

pode usufruir tal vantagem caso exista a possibilidade de craqueamento de RAT, o que é 

proporcionado pela unidade PACRC alvo deste estudo. 

 

De acordo com o exposto anteriormente, o PACRC tem, em sua formulação de catalisadores 

três tipos de partículas, sendo que uma delas é o catalisador de Flushing (Ecat).  

 

O Ecat é um catalisador já gasto, que já foi utilizado no processo e é utilizado para minimizar 

o efeito dos metais pesados presentes no RAT ao catalisador. Alguns metais como o Vanádio 

e o Níquel, presentes em maior teor na carga de RAT que na de RV, são nocivos ao 

catalisador virgem diminuindo sua eficiência e aumentando o consumo.  

 

Com a diluição do Ecat no catalisador virgem, o efeito deletério dos metais é minimizado, 

retomando assim a eficiência do catalisador virgem e minimizando seu consumo. Dessa 

maneira o catalisador utilizado nos FCCs normais pode ser reaproveitado no PACRC. Logo, 

utiliza-se o potencial reativo ainda existente do catalisador gasto, bem como ele serve como 

uma proteção para o catalisador virgem, mais reativo, proporcionando ao processo maior 

tolerância a metais e assim maior opção de utilização de cargas na unidade FCC.  

 

Logo o catalisador gasto é reinserido no ciclo, readquirindo valor tanto como promotor de 

reação e de forma análoga como anteparo para metais. O que é vantajoso no ponto de vista 

econômico, devido ao custo reduzido deste catalisador, que é por volta de 10% do preço do 

catalisador virgem, e ao fato de o mesmo minimizar o efeito deletério dos metais no 

catalisador virgem, ou seja, aumentando a vida útil do catalisador virgem.   
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De forma similar, os ganhos ambientais com o menor consumo do catalisador e logo com a 

redução do volume de resíduos são significativos, visto que o catalisador que seria destinado 

ou à queima em cimenteiras (dependendo da demanda) ou a aterros, pode tomar o lugar de 

outro catalisador virgem que precisaria ser produzido e, por conseguinte, após sua exaustão 

ter uma destinação.                 

 

Na Petrobras anualmente são geradas aproximadamente 40000 toneladas/ano de catalisador 

gasto, volume esse que deve ser tratado e deverá ter um destino.  

 

Com fins ilustrativos na tabela a seguir, mostra-se a destinação em números médios para os 

catalisadores utilizados anualmente na Petrobrás.       

 

Tabela 3 - Destinação dos Catalisadores: 

Categoria de Catalisador Números médios (tbs/ano) 

Resíduo total de catalisador (t/ano) 40000 

Resíduo destinado a Cimenteiras (t/ano) 25000 

Resíduo reaproveitado (Ecat) (t/ano) 15000 

 

Destaca-se que, com a utilização das 3 unidades PACRC, 15000 toneladas de catalisador gasto 

são anualmente reinseridos no processo de craqueamento.  

 

4.4.4 A Ecoeficiência do processo e a nova estratégia ambiental da Petrobras: 

 

O petróleo brasileiro, como dito no capítulo 3, é predominantemente pesado e, para que fosse 

possível produzir o volume de gasolina e diesel necessário ao Brasil, seria preciso refinar, em 

petróleo pesado, em torno de 5 vezes este volume, sendo que boa parte dos demais produtos 

resultantes são de demanda restrita e de pequeno valor de mercado.  

 

Considerando os conceitos da ecoeficiência, esta utilização do petróleo estaria longe de ser 

eficiente. Seria preciso promover o melhor aproveitamento do recurso, ou seja, maximizar a 

geração dos derivados demandados por barril de petróleo. A unidade RFCC proporciona 

maior eficiência ao processo de refino, pela conversão dos hidrocarbonetos pesados, que 
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gerariam óleo combustível, em derivados de maior volume demandado e assim o consumo de 

petróleo bruto no processo diminui. Devido ao menor volume de petróleo necessário a refinar, 

os valores praticados no mercado de derivados podem ser mais baixos. 

 

Levando em consideração especificamente a questão da gestão de resíduos, nota-se, no 

processo de craqueamento, também um ganho pronunciado, visto que com necessidade de 

menor volume de refino de petróleo, minimizam-se os problemas operacionais desta 

atividade, impactos ambientais da mesma, custos, riscos ambientais, necessidade de áreas de 

tratamento, energia gasta para reciclagem ou reprocessamento. Os volumes de resíduos 

gerados no processo, como borra oleosa8, que é não inerte sofrerão decréscimo proporcional à 

queda do volume de óleo bruto refinado. 

 

E ainda considerando gestão ambiental, o resíduo mais importante e mais volumoso em 

unidades de craqueamento catalítico é o catalisador gasto. Este catalisador, apesar de não ser 

tóxico, é um recurso que demanda uma gestão cuidadosa. Com o advento do PACRC tornou-se 

possível revalorizar o catalisador gasto ao reinseri-lo no processo de refino, minimizando 

assim o volume de catalisadores a descartar e contribuindo para diminuir o volume de 

resíduos.  

 

Assim a utilização do PACRC proporcionou ganho financeiro no que tange ao custo de 

transporte para a disposição final, uma vez que menor volume deverá ser enviado para a 

reciclagem em cimenteiras e, ganho nos custos de aquisição de catalisadores, visto que menor 

volume de catalisador deverá ser adquirido. 

 

A utilização dos PACRCs permitiu e proporcionou ganhos ambientais com os 

reaproveitamentos, pois sendo necessário menor volume de utilização e produção de 

catalisadores, conseqüentemente, haverá diminuição do extrativismo dos recursos minerais 

necessários para produção do catalisador virgem como terras raras e caolim entre outros e a 

reinserção de catalisadores no processo permitirá que o volume de resíduos para a disposição 

final seja menor que as necessidades de matérias primas das cimenteiras onde serão 

reaproveitados como energia e constituintes. O que exclui a necessidade de disposição final 

                                                 
8 Resíduo oleoso no estado líquido, semi-sólido ou sólido, que pode ou não conter sólidos grosseiros como 
carepa de ferrugem, areia, terra e outros. Normalmente é gerado na limpeza de tanques de petróleo e derivados, 
dessalgadoras e outros equipamentos. 
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de catalisadores gastos em aterros e os problemas e riscos desta modalidade de destinação 

final.                 

 

Analogamente, a utilização do sistema PASS trouxe vantagens econômicas e ambientais ao 

permitir a separação mais eficiente dos catalisadores e dos produtos, contribuindo assim para 

a qualidade dos derivados e, com isso, diminuindo a poluição ambiental, ao mesmo tempo em 

que, com a melhor separação, menor volume de catalisador se perde nos produtos o que 

representa ganhos econômicos. Da mesma forma aumenta-se o rendimento de nafta e menor 

fração do petróleo se torna coque, ou seja, aproveita-se de maneira mais adequada o óleo 

bruto gerando benefícios econômicos e diminuído desperdícios dos recursos.            

 

Os ganhos econômicos e ambientais evidenciam a ecoeficiência do processo com a utilização 

do PACRC. Adicionalmente, notam-se ganhos no ponto de vista social, ou seja, nas três áreas 

citadas na Abordagem Tree Bottom Line e nos conceitos do Capitalismo Natural 

anteriormente citados.  Em outras palavras uma atitude de empresa em busca da 

sustentabilidade corporativa. É fato que neste processo a sustentabilidade ainda não se 

concretizou totalmente, mas os impactos e riscos ambientais foram sensivelmente 

minimizados, ao mesmo tempo em que se atingiram resultados econômicos e maior eficiência 

operacional e de utilização de recursos. 

 

Deve-se destacar ainda, a mudança de estratégia ambiental da empresa de responsiva para 

inovativa, evidenciada no presente estudo pela mudança de visão da empresa que passou a 

entender a gestão ambiental como possibilidade de ganhos competitivos e também 

evidenciada pela importância dada às políticas de meio ambiente, saúde e segurança.  

 

Atualmente é perceptível na empresa, e destacado pelos profissionais da mesma, a 

preocupação com essas três áreas. A Petrobras possui as certificações ISO 9000 e 14000, 

SA8000 e OSHAS 18000, o que demonstra preocupação com qualidade, eficiência e imagem 

corporativa. Da mesma forma demonstra preocupação com o ambiente, com as políticas de 

segurança e bem estar, sendo que a empresa entende que políticas e ações ambientais, de 

saúde e segurança são responsabilidades de todos os integrantes de sua força de trabalho.  
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Programas como o PEGASO9 (Programa de Excelência em Gestão Ambiental e Segurança 

Operacional), que buscou rever procedimentos, investir em equipamentos seguros, pesquisa 

de melhores práticas e tecnologias que busquem gerar cada vez menos impactos na realização 

das atividades, e o Liderança em SMS10, que permitiu a criação e a revisão de procedimentos 

operacionais para as atividades de meio ambiente, saúde e segurança bem como o 

investimento em maquinário e tecnologia aplicável às três áreas (segurança, meio ambiente e 

saúde) demonstram compromisso em buscar formas de atuação sustentáveis, que levem 

progressivamente a menores impactos ambientais com menor geração de resíduos (volume e 

risco), proporcionem aproveitamento mais efetivo dos recursos naturais, substituição e 

reutilização de recursos. 

 

Conforme descrito nas seções anteriores, as etapas do desenvolvimento do conversor PACRC 

corresponderam às fases citadas no capitulo 2 e realmente as etapas não foram lineares, 

destacando as etapas de geração conhecimentos básicos que começaram com a aquisição das 

primeiras unidades FCC pela Petrobras, sendo que o reconhecimento da necessidade e a 

decisão pelo desenvolvimento da inovação somente aconteceram vários anos depois. 

 

A pesquisa detalhada e o desenvolvimento propriamente dito do PACRC, realizados no 

CENPES, tiveram, em grande parte, base nos conhecimentos adquiridos com a montagem, 

instalação, operação, manutenção, pesquisa em tecnologia FCC e cooperações com 

fornecedores da tecnologia. 

 

A adoção e difusão das inovações PACRC, nas três unidades do parque de refino nacional, 

geraram ainda diversas outras inovações que foram incorporadas ao conversor. Inovações 

essas, que contribuem para os ganhos anteriormente descritos e para o processo mais 

ecoeficiente. 

                                                 
9 O programa PEGASO iniciou-se após o acidente de vazamento de petróleo na Baia de Guanabara. Foi um 
projeto direcionado para a revisão e elaboração de procedimentos operacionais que levassem em conta segurança 
operacional e gestão ambiental. Da mesma forma o programa destacava importância nos direcionamentos de 
negócios da empresa dos elementos de responsabilidade social corporativa, agregando importância a esses 
tópicos, buscando as melhores práticas de atuação, bem como investindo em conscientizarão, equipamentos e 
tecnologias que buscassem vantagens e segurança operacional. No presente trabalho não aprofundaremos no 
programa, apenas o citamos com o intuito de demonstrar com exemplos que o foco da empresa considera tais 
questões. 
           
10 O projeto Liderança em Segurança, Meio Ambiente e Saúde é um programa de intuito similar ao PEGASO 
que está acontecendo desde 2006 no Abastecimento da Petrobras (Downstream). O programa demonstra que o 
PEGASO não é uma atitude isolada. Desdobramentos como o LSMS são constantes dentro da Petrobrás. 
   



63 

  

5.0 Análise do caso:  

 

A mudança na postura mundial em relação ao meio ambiente, citada por Ottmam (1994), é 

perceptível no Brasil. Como em diversas empresas brasileiras, a emergência de leis 

ambientais, os questionamentos e as preocupações da sociedade contribuíram para agregar, à 

estratégia da Petrobras, atitudes relativas às questões ambientais e de responsabilidade social. 

 

Mais especificamente, no que tange aos modelos de sustentabilidade corporativa, o 

desenvolvimento do PACRC contempla critérios do capitalismo natural, visto que prevê e 

proporciona a reutilização constante do catalisador no ciclo produtivo reduzindo as pressões 

sobre o meio ambiente seja na extração dos constituintes do catalisador ou na diminuição de 

toxidades e riscos de contaminação.  

 

E ainda, se alinhando com o conceito da prevenção da poluição, a utilização do PACRC reduz 

a produção de resíduos referentes ao processo de craquemento em comparação ao 

craquemento com conversor comum, em outras palavras, o PACRC é uma inovação que 

previne a formação de considerável volume de resíduos do processo de craquemento, é uma 

alteração de processo que culmina na redução de resíduos na fonte.  

 

Do alinhamento da utilização do PACRC, com os modelos de sustentabilidade corporativa e 

prevenção, implicam avanços ambientais no que diz respeito a processos mais limpos. 

Entretanto, a adição de ecoeficiência ao processo não se resume á menor geração de resíduos.  

 

Em consonância com os conceitos da ecoeficência que busca a maximização da eficiência de 

utilização de recursos, o PACRC combina benefícios econômicos e ambientais através da 

redução da entrada de materiais (recursos naturais, água, ar e energia) por unidade de 

produção. Com a maior produtividade dos recursos reduz-se os custos do processo de 

craqueamento tornando a Petrobras mais competitiva e possibilitando economia de petróleo 

que, como já dito, é um recurso não renovável.  

 

A tocante adição de ecoeficiência ao processo em estudo exemplifica como os avanços 

ambientais estão intimamente ligados ao desenvolvimento de inovações tecnológicas.  

 



64 

  

O caminho de desenvolvimento da inovação que foi o PACRC foi longo e envolveu pesquisa, 

descoberta, imitação, passando por diversas experimentações adaptações e inovações 

incrementais. Teve como base o conhecimento que surgiu durante a difusão das unidades 

FCCs dentro do sistema Petrobras, ou seja, o conhecimento adquirido e construído com a 

instalação, manutenção, pesquisa e parcerias com empresas internacionais na tecnologia FCC.  

 

Ou seja, quando foi reconhecida a necessidade específica que foi a criação de um conversor 

que permitisse craqueamento de cargas de petróleo mais pesadas, tais conhecimentos já 

acumulados serviram como arcabouço para a pesquisa direcionada ao desenvolvimento do 

PACRC. 

             

Destaca-se ainda que o desenvolvimento do PACRC representou uma mudança organizacional 

no nível de processos que segundo Labuschangne e Brent (2005), apud Almeida (2006) são as 

mais raras de se observar, ressalta-se, entretanto, que as mudanças no nível de processos 

foram precedidas pelas mudanças no nível estratégico da empresa. A estratégia ambiental 

inovativa adotada na Petrobras agrega tanto os elementos econômicos quanto os ambientais 

sendo que os mesmos são entendidos como função de todos os departamentos da empresa. Os 

custos agregados à política ambiental são entendidos como investimentos e oportunidades de 

obter ganhos competitivos. 

 
O estudo de caso mostra alguns pontos relevantes que, resultaram em lições proveitosas 

conforme destacamos: 

 

1. A demanda pelo desenvolvimento de um processo mais eco-eficiente, pode entrar na 

agenda da empresa a partir de motivações econômicas. 

 

A possibilidade de ganhos econômicos com a otimização do processo de refino foi a principal 

motivação para que a empresa considerasse realizar o desenvolvimento do conversor PACRC, 

que representou ganhos econômicos e, adicionalmente, ganhos ambientais ao processo, ou 

seja, um processo com maior ecoeficiência. 

 

A decisão por iniciar o Proter e desenvolver o conversor PACRC, deveu-se, 

preponderantemente, ao fato de o derivado óleo combustível ter-se tornado um produto 
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antieconômico, com baixo valor de mercado e com demanda reduzida, o que representava 

redução nos lucros para a empresa.  

 

O valor de mercado do óleo combustível é inferior ao valor do mesmo volume de óleo cru e, a 

esta anomalia que gera prejuízo, ainda se agrega o custo do refino, tornando o processo 

marcadamente antieconômico.  

 

A utilização do PACRC permitiu craquear cargas de RAT de petróleos mais pesados e assim 

conseguir rendimentos superiores de Gasolina, GLP e Diesel e menores de óleo combustível, 

o que trouxe soluções para o problema, dado que, um mesmo barril de petróleo apresenta, 

como resultados de processamento, produtos de maior valor agregado gerando maior 

rentabilidade ao processo de refino e representando para a Petrobras lucros da ordem de US$ 

330 milhões ao ano.  

 

A tecnologia PACRC trouxe diversos outros benefícios como: ganhos ambientais, menor 

dependência internacional do mercado de petróleo, ganhos com a imagem corporativa, 

demonstrando que, mesmo que a motivação inicial tenha sido, preponderantemente voltada 

para os ganhos econômicos, o desenvolvimento de uma inovação tecnológica resultou em 

influências e benefícios nas demais áreas, gerando assim um processo mais eco-eficiente.  

  

2. A preocupação ambiental não leva, necessariamente, ao aumento de custos e pode se 

tornar em bom investimento. 

 

No estudo de caso a legislação e o cumprimento das metas de emissões foram importantes 

para a diminuição do consumo de óleo combustível e, em decorrência, para que a Petrobras 

buscasse soluções que minimizassem a produção e conseqüentemente a disponibilidade de tal 

derivado. Havia necessidade de se ajustar a oferta à demanda que diminuía face à legislação 

mais restritiva e às preocupações ambientais que requeriam emissões cada vez menores. 

 

A queima do óleo combustível, além de menos eficiente e mais cara do que a queima do gás 

natural, resulta em índices muito superiores de emissão de poluentes como NOx, SOx, CO2 e 

material particulado.  
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A substituição de tal derivado por gás natural ou diesel representou ganhos financeiros, ao 

mesmo tempo em que trouxe benefícios ao meio ambiente e elevados ganhos de imagem 

corporativa.  

 

A Petrobrás, com a utilização das novas unidades e a oferta de produtos com menores 

impactos ambientais, conseguiu reverter a imagem de empresa que freqüentava a mídia como 

poluidora, não se preocupando com as questões ambientais. A Petrobras atualmente é vista 

como uma empresa competitiva e lucrativa, que apresenta elevada consciência ambiental, 

fornecendo produtos com cada vez menores índices de emissões e que antecipa as regulações 

ambientais. A nosso ver, a mudança não se deu por acaso e, no momento que a empresa 

percebeu que os resultados econômicos eram acompanhados de soluções requeridas pela 

sociedade, tratou de reforçar junto ao corpo gerencial e mídia de um modo geral que o esforço 

do negócio deveria se sustentar em soluções corporativas política, social e ambientalmente 

corretas. 

 

A alteração da imagem da Petrobras é evidenciada pelo interesse atual do mercado nos papéis 

da empresa que atingiram cotação em elevados valores. Logicamente que os valores se devem 

em grande parte à descoberta de novos campos de petróleo, mas a valorização também 

depende da confiança de que a empresa além de lucrativa, se manterá na busca das soluções 

corretas no que tange à ordem ambiental. 

  

Assim a preocupação ambiental e as regulações ambientais se constituíram em importantes 

motivadores para o desenvolvimento do PACRC, para os ganhos financeiros, ambientais e de 

imagem atingidos com a sua utilização, não se constituindo neste caso como aumento de 

custos, mas sim como um investimento que apresentou retorno em diversas áreas. 

 

3. As soluções para obtenção de processos mais ecoeficientes, nem sempre estão dentro da 

própria organização. 

 

No caso em estudo, demonstra-se que as soluções desenvolvidas, muitas das vezes, foram 

encontradas no ambiente externo, destacando-se a destinação final dos catalisadores, o envio 

dos catalisadores gastos às cimenteiras, que hoje é uma solução de destinação final 

amplamente disseminada na Petrobras, e que não foi uma iniciativa da Petrobras, mas sim das 

próprias cimenteiras que vislumbraram a oportunidade de utilizar os catalisadores gastos 
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como matéria prima e como fonte de energia no processo de fabricação de cimentos e 

conduziram estudos constatando a adequação do catalisador gasto e a viabilidade de seu 

aproveitamento. 

 

Esta parceria apresenta resultados interessantes para ambas as empresas, bem como ganhos 

para o meio ambiente. A Petrobras aufere resultados econômicos visto que não tem custos 

com a destinação, acondicionamento e controle dos catalisadores gastos e a indústria de 

cimentos também aufere resultados econômicos e de performance uma vez que utiliza 

matérias primas mais baratas e atinge maior eficiência no processo. 

 

Da mesma forma, observa-se a existência de ganhos ambientais uma vez que, o 

reaproveitamento do catalisador gasto, um resíduo, constitui-se uma adequada e 

recomendável destinação. Praticamente extinguiu-se a necessidade de disposição final em 

aterros, alem da implicação da diminuição de gastos de utilidades e energia para o processo, 

bem como diminuição da necessidade de matérias primas virgens no processo de produção de 

cimentos, sendo elas renováveis ou não renováveis, o que resulta em menor pressão sobre o 

meio ambiente. 

 

Diversas soluções inovadoras foram e poderiam ter sido pesquisadas e implantadas, entretanto 

o envio dos catalisadores às cimenteiras, atualmente, é a solução mais vantajosa e a 

participação de firmas externas foi fundamental para o desenvolvimento de tal solução, o que 

evidencia a importância das parcerias com fornecedores e clientes.  

 

No presente trabalho, evidenciamos tal importância utilizando o reaproveitamento de 

catalisadores gastos, mas cabe destacar que este é apenas um exemplo de reaproveitamento 

em co-processamento realizado pela Petrobras em parceria com empresas clientes ou 

fornecedoras. Atualmente mais de 80% dos resíduos industriais do processo de refino são 

destinados a co-processamento e as parcerias respondem por números próximos da totalidade 

do volume de resíduos co-processados. 

 

4. A constatação de que é interessante que, já no projeto de novas unidades, novos 

equipamentos ou novos processos, sejam considerados os caminhos reversos dos bens 

(Logística Reversa).  
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No estudo de caso foi visto que o reaproveitamento de catalisadores gastos nas unidades 

PACRC permitiu ganhos econômicos, uma vez que o preço de tal recurso é em torno de 10% 

do valor do catalisador virgem e o reaproveitamento do catalisador usado (Ecat) em 

substituição ao catalisador virgem representa atualmente para a Petrobras uma diminuição de 

36% nos custos anuais de aquisição de catalisadores.  

 

É ainda importante destacar que a substituição dos catalisadores virgens por catalisadores 

provenientes de reaproveitamento diminui o volume demandado de produção de catalisadores 

virgens. O que é interessante ambientalmente uma vez que os catalisadores, em sua 

constituição, fazem uso, predominantemente, de recursos minerais.                

 

Retornando ao estudo de caso, nota-se que o reaproveitamento dos catalisadores gastos em 

co-processamento nas cimenteiras também proporciona ganhos econômicos e ambientais, pois 

o catalisador gasto, que seria um resíduo, readquire valor, substituindo matérias primas e 

recursos necessários para a geração de energia, como energia elétrica, carvão, gás natural. Isso 

representa menores custos, bem como diminui a necessidade de matérias primas e geração de 

energia. 

 

Os benefícios econômicos e ambientais do reuso dos catalisadores descritos evidenciam a 

importância de que, já no projeto das unidades, seja prevista a utilização de recursos e 

materiais que possam ser re-valorizados e que é interessante que novos processos apresentem 

a possibilidade de reaproveitar seus resíduos ou resíduos de outros processos, ou seja, de re-

valorizar aquele recurso que provavelmente não teria mais serventia utilizando-o como 

insumo. 

 

5. A Petrobras atua em um setor que é alvo de grande preconceito relacionado à questão 

ambiental que é o petrolífero, mas, não precisa e não deve ser uma empresa ecologicamente 

incorreta e pode se tornar uma empresa eco-eficiente. 

 

A Petrobras utiliza, como matéria prima básica de seus produtos, o petróleo, que é um recurso 

natural não renovável. Como discutido no estudo de caso o desenvolvimento do conversor 

PACRC foi uma das muitas estratégias da empresa na busca de maior eficiência econômica e 

ambiental na utilização do petróleo. 
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Da mesma forma, a utilização do PACRC contribuiu para alterar o perfil de consumo de 

derivados no país, resultando em menores índices de emissões e permitindo o reuso de 

catalisadores gastos no processo de refino, gerando benefícios econômicos e ambientais. 

 

De fato o desenvolvimento da tecnologia PACRC foi uma das muitas estratégias, atitudes e 

inovações da empresa que culminaram em atuação mais eco-eficiente. 

 

Unidades como os Coqueamentos Retardados, os HDTs (Hidrotratamentos) e os HDS 

(Hidrodesulfurização) contribuirão ainda mais para o aproveitamento mais eficiente do 

petróleo e para maior qualidade de produtos derivados que apresentarão cada vez maior 

octanagem e menores índices de emissões.  

 

Quando discutimos a utilização de recursos e descarte, logicamente um ponto central é o 

volume.  Para a Petrobrás, o intuito é que os mesmos sejam em menor volume possível, que a 

geração seja pequena, que os processos possam reutilizar os resíduos e, no caso de geração, 

que o resíduo, preferencialmente, possa ser tratado por co-processamento. 

 

Tais exemplos demonstram que, como a empresa utiliza recursos não renováveis, as 

preocupações com as questões ambientais, por relevantes que se apresentam, devem, cada vez 

mais, serem tratadas no plano das decisões estratégicas. De fato, as oportunidades do 

desenvolvimento se fazem presentes pelo muito que se pode alcançar em termos de melhorias 

nos planos econômico, ambiental, social e organizacional. O que se nota nesse caso é o 

desenvolvimento dessas preocupações em todos os níveis da organização, notadamente o 

estratégico, como foi evidenciado no desenvolvimento e utilização do PACRC. Na área 

petrolífera, diversas são as oportunidades de atuação na diminuição dos impactos ambientais e 

na geração de processos mais ecoeficientes.  
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6.0 Conclusões: 

 

Analisando os dados mencionados nos capítulos 3 e 4, nota-se uma mudança significativa na 

postura ambiental e estratégica da empresa. O desenvolvimento da inovação tecnológica que 

foi o PACRC descrito no Estudo de Caso e no capítulo de Análise, visivelmente se relaciona 

com as situações que foram apresentadas à empresa pelo mercado mundial de petróleo e com 

as demandas do mercado interno. 

 

Mas cabe destacar, como foi dito ao longo do trabalho que a motivação, não foi unicamente o 

mercado, mas também a postura e visão da empresa que vislumbrava oportunidades de 

melhor se inserir no mercado, bem como, ao longo dos anos, conforme destacado no capítulo 

3, demonstrou alterações em seu direcionamento estratégico, passando a entender a 

preservação do meio ambiente e a responsabilidade social como oportunidades de atuação e 

saindo de uma postura unicamente reativa para uma postura de antecipação.   

 

A descoberta do primeiro campo na Bacia de Campos (Garoupa), conforme citado no capítulo 

3, aconteceu na década de 70. A descoberta das grandes reservas (Marlim e Albacora), que se 

seguiram, aconteceram na década de 80. Tais descobertas não teriam a importância que 

tiveram se a Petrobras não investisse em unidades de conversão como os craqueamentos 

catalíticos. Os ganhos econômicos e ambientais que foram proporcionados pela unidade 

PACRC e ganhos proporcionados pelo uso do petróleo nacional não teriam acontecido caso a 

empresa não tivesse também vislumbrado tais oportunidades de ganhos. 

 

Da mesma forma, os ganhos com os reaproveitamentos dos catalisadores no processo não 

teriam sido possíveis caso a empresa não tivesse desenvolvido a inovação tecnológica PACRC 

que permitiu a existência destes fluxos reversos de insumos.     

 

Nota-se que, em consonância com o que foi exposto no capítulo de análise, os benefícios 

trazidos pela inovação tecnológica foram muito maiores do que resolução de um problema 

imediato, que era o mercado mundial de petróleo estar se inflacionando e não poder oferecer 

confiança de abastecimento no longo prazo. O advento do PACRC representou ganhos 

econômicos, ambientais, de imagem, possibilidades de antecipar regulações ambientais, 

eficiência operacional e de utilização de recursos e competitividade da empresa.  
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O desenvolvimento do PACRC, foco do presente trabalho, é uma das muitas inovações que 

permitiram que a Petrobras atuasse de forma pró-ativa no que tange as regulações ambientais, 

tornando o processo mais ecoeficiente, bem como tem permitido à empresa que se aproxime 

da sustentabilidade corporativa em processos sem resíduos ou que se auto-alimentem 

causando assim o mínimo (cada vez menor) impacto ambiental.  

 

No estudo de caso, pudemos observar ainda que a solução para um problema que era o 

descarte de catalisador foi oferecida por uma postura inovadora que foi o envio do catalisador 

gasto às cimenteiras o que foi benéfico para a Petrobras e para as cimenteiras. De fato como já 

havíamos destacado é possível que a solução em muitos casos também seja externa à empresa, 

dessa forma é importante que se vislumbre não só o potencial intramuros. Existem 

possibilidades e oportunidades diversas, fora dos limites das empresas.  

 

De fato é importante ressaltar que, quando discutimos inovação ambiental, é muito importante 

que não se busque apenas padronizar o que existe, mas sim que se atue para que surjam novas 

tecnologias que cada vez proporcionem menores impactos ambientais com processos mais 

sustentáveis e um processo contínuo de desenvolvimento. No caso do descarte de 

catalisadores gastos, a solução inovativa que é o envio para as cimenteiras continua e 

continuará sendo plenamente utilizada, mas é necessário que se permita e incentive o 

surgimento de outras soluções inovadoras, como foi a diluição de catalisadores gastos em 

catalisadores virgens, proporcionada pelo PACRC.              

 

Destacamos que, conforme exposto anteriormente, rechaçamos a idéia de que para se 

desenvolver economicamente, fosse necessário percorrer um caminho sujo, que não leve em 

conta a ecoeficiência e não busque sustentabilidade. O que vimos neste caso foi exatamente o 

contrário, as tecnologias com menores impactos ambientais não frearam o desenvolvimento 

econômico, pelo contrário proporcionaram ganhos ambientais e econômicos além de 

contribuírem para a manutenção da imagem de ambientalmente correta da empresa. 

 

E em relação à imagem corporativa, é pertinente destacar o quanto se tem mostrado válido 

adotar políticas de gestão ambiental pró-ativas e desenvolver tecnologias de cunho ambiental 

e que o desenvolvimento dos processos considere os impactos ambientais desde o projeto, ou 

seja, processos mais ecoeficientes que utilizem o menor volume de recursos naturais, gerem 
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cada vez menos resíduos, com menor gasto de energia e que utilizem insumos passíveis de 

reaproveitamento.    

 

Com isso, mantém-se a imagem de empresa ambientalmente correta. Pois quando o 

investimento é em prevenção, os custos são menores. As multas, o tratamento ambiental, a 

imagem corporativa abalada, o desinteresse pela empresa no mercado de ações são apenas 

alguns elementos que tornam a política reativa muito mais onerosa.      

 

Como sabido, a Petrobras é uma empresa pública. E, conforme foi abordado no presente 

trabalho, as legislações ambientais também foram elementos motivadores para o 

desenvolvimento de tecnologias mais adequadas ambientalmente.  

 

De fato percebe-se que as regulações ambientais são sim importantes para a preservação 

ambiental, mas destaca-se que é interessante e importante que a ação governamental não se 

resuma às legislações, mas que exista ação governamental no que tange a incentivar as 

empresas públicas a se tornarem ambientalmente corretas. Ou seja, acão governamental de 

forma mais ampla, não só no fiscalizar, regular e legislar, mas também em se ter a empresas 

públicas como exemplo. Demonstrando que as empresas podem ser eficientes 

economicamente e com respeito ambiental e servindo de exemplo para as demais.  

 

E da mesma forma ressalta-se que é importante que Governo, Empresas, ONGs e Instituições 

de ensino mantenham elementos de responsabilidade social e ecoeficiência em suas políticas 

estratégicas, que sejam  divulgadores dos benefícios econômicos, sociais e ambientais que tais 

políticas proporcionam. É importante que o benefício gerado possa ser conhecido e se torne 

benchmark para o mercado. 

 

E ainda na mesma linha de ação é recomendável que, tais atores mantenham e desenvolvam 

parcerias em forma de cooperação no intuito desenvolver tecnologias e compartilhar 

tecnologias mais limpas, mais econômicas, com produtividade crescente e benefícios sociais.                       

 

Na introdução afirmamos que partíamos do pressuposto de que as inovações tecnológicas são 

meios importantes para impulsionar negócios mais sustentáveis, propiciando às empresas 

novas opções de criação de valor. De fato foi o que observamos na pesquisa, constatando no 

caso em estudo que isto realmente foi verdadeiro.  
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No presente trabalho discutiu-se a ecoeficiência e como a inovação tecnológica contribuiu 

para que se atingissem patamares de maior eficiência ecológica nos processos. Apresentou-se 

o caso do desenvolvimento da tecnologia PACRC na Petrobras, mostrando como uma 

tecnologia que não teve a motivação ambiental como prioridade, trouxe importantes 

benefícios ambientais.        
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