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Impactos da pandemia no mercado de 
refino Sul-Americano 
 

A pandemia de COVID-19 causou um impacto sem 
precedentes na indústria de petróleo mundial.  

As restrições nas atividades sociais e econômicas 
impostas pelos governos de todo o mundo para a contenção 
da propagação do vírus representaram uma queda drástica no 
consumo de produtos refinados e uma crise humanitária 
global. A partir de abril, praticamente toda a população 
mundial estava submetida a restrições totais ou parciais de 
movimentação, resultando na drástica queda do consumo de, 
principalmente, gasolina e querosene de aviação em todos os 
continentes. 

A oferta de óleo cru sofreu um aumento significativo 
devido à falta de um acordo entre os principais países 
produtores de petróleo. A inundação deste produto no 
mercado derrubou o preço da commoditie a menos de 
$20/bbl. 

Valores muito baixos do petróleo não são 
sustentáveis a longo prazo. Países que têm fontes não 
convencionais, e por isso um maior custo de exploração, como 
shale oil, veem sua oferta limitada devido à inviabilidade 
econômica de seu processo de extração e da menor 
atratividade do óleo para refinarias que estão adotando 
medidas rigorosas de contenção de custos. Por outro lado, 
países membros da OPEP, que obtêm vantagens a curto prazo 
pela flexibilidade de preço do óleo cru por seu baixo custo de 
exploração, a longo prazo, terão suas economias – baseadas 
na cadeia do petróleo – em risco. 

 A indústria de petróleo, duplamente impactada pela 
pandemia – tendo a oferta e a demanda duramente atingidas 
– chegou, em abril, a níveis de 60% de utilização global das 
refinarias versus a faixa média de 80 – 85% dos últimos cinco 
anos. 

A América Latina, que tem como principais produtos 
refinados a gasolina e o diesel, teve uma queda brusca na 
demanda por esses derivados com a pandemia. A demanda 
por gasolina foi ainda mais fortemente afetada que à por 
diesel na região. 

As previsões de cenários mais otimistas indicam que 
a demanda mundial por combustíveis refinados aumentará no 
segundo semestre de 2020, mas que se estabilizará em valores 
abaixo do consumo previsto para o ano. 

 

 
 
 
Os impactos que as economias de cada país, 

refletidos em suas refinarias e a velocidade de retomada 
dependem de múltiplos fatores, como: a localização, as 
medidas de combate à pandemia adotadas pelos respectivos 
governos, a complexidade da refinaria, dentre outros. Além 
disso, as companhias de petróleo que atuam em ambos os 
setores - exploração e refino - foram majoritariamente 
afetadas pelo cenário atual. 

Um levantamento sobre as principais estratégias 
adotadas pelas refinarias da América do Sul durante a 
pandemia concluiu que menos de 10% continuou com sua 
operação normal, como é possível observar na Figura 1. A ação 
implantada pela maioria das refinarias sul-americanas (45%), 
foi a redução no processamento de carga devido à queda de 
demanda no período. 38% dos refinadores adotaram paradas 
momentâneas por baixa demanda. Algumas refinarias 
optaram por, além da redução de carga, utilizarem aditivos de 
ZSM-5 em suas UFCCs para preferencialmente craquear a 
gasolina à olefinas leves e GLP. 

 

 
Figura 1: Estratégias adotadas pelas refinarias sul-americanas frente à 

pandemia de covid-19. 

 

A Fábrica Carioca de Catalisadores S.A. tem atuado de 
forma ainda mais próxima de seus clientes durante a 
pandemia com o objetivo de transformar este período adverso 
em um momento de grandes oportunidades e aprendizados. 
Toda a expertise de seus Serviços Técnicos está voltada para 
somar às estratégias operacionais adotadas para a otimização 
das refinarias e para a manutenção desse aprimoramento 
operacional adquirido no período pós-pandemia. 
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Estratégias operacionais para UFCCs 
 

No contexto atual de pandemia, as refinarias estão 
enfrentando mudanças em seus planos de produção impostas 
pelo mercado. Com isso, a maximização da lucratividade de 
uma unidade de craqueamento catalítico a partir de 
estratégias operacionais é de fundamental importância para a 
rentabilidade da refinaria.  

A experiência e know-how da Fábrica Carioca de 
Catalisadores une as mais avançadas técnicas de simulação de 
processos ao conhecimento de especialistas em catalisadores 
e na operação de UFCCs. Com base nesse conhecimento, a 
seguir serão abordadas as principais estratégias que podem 
ser adotadas pelas refinarias visando a maximização da 
lucratividade neste momento atípico. 

 

Redução da vazão de carga 
 

Considerando a redução no consumo de combustíveis, 
uma das estratégias que pode ser adotada pelas refinarias, 
consiste na operação com carga reduzida na UFCC. No 
entanto, quando a UFCC opera abaixo dos 60% da vazão de 
projeto, deve-se atentar aos seguintes aspectos: 

▪ Baixa velocidade nos ciclones do vaso separador: 
ocasiona perdas de catalisador para a fracionadora, 
podendo ocasionar uma parada de emergência da 
unidade; 

▪ Baixa velocidade nos ciclones do regenerador: 
ocasiona o aumento de particulados nos gases de 
combustão; 

▪ Alto tempo de contato no riser: favorece as reações 
catalíticas e aumenta as produções de GLP e nafta. 

A seguir serão detalhados cada um dos pontos, assim 
como as medidas que podem ser tomadas na operação da 
unidade. 

 

- Baixa velocidade dos ciclones: 

A eficiência do ciclone é consideravelmente 
prejudicada quando há a operação com baixas vazões. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Conforme podemos observar na Figura 2, as perdas 

de eficiência dos ciclones são maiores a baixas vazões.  
A baixa vazão de circulação 
de catalisador nos ciclones 
também propicia a 
redução do número de 
aberturas da válvula 
flapper. Tal fato pode levar 
à formação de coque sobre 
a válvula, obstruindo a 
passagem de catalisador e 
ocasionando a parada de 
emergência da unidade, 
conforme observado na 
Figura 3.  
 

 

- Alto tempo de contato no riser 
 

O tempo de contato é uma variável dependente de grande 
influência para os resultados de conversão catalítica da 
unidade. Testes no simulador demonstram que uma redução 
de 40% no fluxo da carga resulta no aumento de 28% do 
tempo de contato catalisador/óleo no riser.   

Como se pode observar na Tabela 1, o aumento no tempo 
de contato favorece preferencialmente o aumento do GLP 
seguido da nafta, sendo as maiores reduções na produção de 
LCO. 

 

 Variações estimadas para a redução de 
40% do fluxo de carga  

Aumento no tempo de contato 28% 

Gás Combustível 1,0% 

GLP 4,10% 

Nafta 2,70% 

LCO -4,50% 

Slurry -3,90% 

Coque 0,55% 
Tabela 1: Aumento do tempo de contato e Δrendimentos (%wt) dos 

produtos. 

Fonte: FCC S.A. - Simulador FCC-SIM™  V.7.0 

 
Dependendo dos objetivos de produção da UFCC, o 

aumento do tempo de contato ocasionado pela redução da 
carga pode ser positivo ou não para a sua rentabilidade. 

Ações para aumentar as velocidades nos ciclones e/ou 
reduzir o tempo de contato: 

 
▪ Aumentar os vapores de lift e dos distribuidores de 

carga (respeitando os limites de projeto); 
▪ Injetar nafta ou água na base do riser. 

Fonte: Honeywell UOP. Webinar FCC - Turndown Considerations 

Fonte: FCC S.A. - Treinamento 

Troubleshooting de falhas em ciclones 

 

Figura 3: Válvula flapper obstruída. 

 

Figura 2: Vazão versus e ΔP versus Eficiências dos ciclones 
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Essas ações proporcionam o aumento da circulação de 
catalisador e a redução do tempo de contato. O aumento da 
circulação pode ocasionar uma redução muito significativa na 
temperatura do regenerador, podendo ser necessária a 
utilização de um reciclo de HCO ou slurry para manter o 
balanço térmico da unidade. 

As velocidades dos ciclones do regenerador são 
beneficiadas pelo aumento da circulação do catalisador, 
porém se esse aumento não for suficiente para manter uma 
velocidade mínima de operação, as seguintes ações podem ser 
adotadas: 

▪ Em queima total, trabalhar com excesso de oxigênio. 
▪ Em queima parcial, incrementar a produção de coque 

para aumentar o fluxo de ar. 

 

Aumento no processamento de cargas 
residuais 

 
Ao se operar com vazões de carga mais baixa, pode ser 

viável a operação com maiores porcentagens de 
processamento de carga residual. Essa é uma excelente 
estratégia para esse momento de pandemia, mas alguns 
cuidados são necessários, tais como: 

▪ Eficiência do stripper de catalisador: cargas mais 
pesadas e de pior qualidade reduzem a eficiência do 
stripper, sendo necessário ajustar o vapor; 

▪ Temperatura de preaquecimento da carga e a vazão 
de vapor para os distribuidores de carga: é 
fundamental garantir a vaporização da carga para 
manter a conversão da unidade e sua rentabilidade; 

▪ Taxa de reposição: maiores percentuais de resíduo 
exigem maiores taxas de reposição específica de 
catalisador: É essencial ajustar a reposição conforme 
a vazão e a qualidade de carga. 

 

Operação com maior severidade para 
maximização de GLP e/ou olefinas leves 

 
A principal estratégia adotada na operação para 

maximização de olefinas leves é o aumento da temperatura de 
reação e a utilização de aditivos a base de ZSM-5. Além disso, 
outras táticas podem ser adotadas em conjunto, como: 

▪ Trabalhar com maior tempo de contato no riser: 
conforme descrito anteriormente, o aumento do 
tempo de contato favorece o rendimento de GLP; 

▪ Trabalhar com alta atividade no inventário de 
catalisador: alta atividade do catalisador e elevadas 
temperaturas de reação favorecem o 
sobrecraqueamento de nafta para GLP. 

 
 
 

Operação com menor severidade para 
maximização de LCO 

 

Objetivando-se a maximização da produção do LCO é 
imprescindível a unidade trabalhar com temperaturas de 
reação mais baixas, contudo outros recursos operacionais 
também podem ser utilizados, como: 

▪ Trabalhar com menor tempo de contato no riser: 
como abordado anteriormente, o alto tempo de 
contato provoca perdas no rendimento de LCO; 

▪ Trabalhar com mediana atividade no inventário de 
catalisador: é necessário determinar os valores ideais 
de temperatura de reação e de atividade do 
inventário de catalizador para a maximização de 
produção de LCO. 

 
 

Reformulação do Catalisador 
 

O catalisador desempenha um papel fundamental na 
lucratividade da UFCC. É sempre necessário ter a formulação 
mais adequada para seus objetivos e qualidade da carga. 

Neste período de pandemia, podem ocorrer 
mudanças significativas nos objetivos e na qualidade da carga 
das refinarias. Por esse motivo, torna-se necessária a 
elaboração de um plano de processamento da unidade tanto 
a curto quanto a longo prazo. 

Nas unidades onde são planejadas mudanças que 
perdurem por mais de 6 meses é recomendável estudar e 
avaliar uma reformulação do catalisador, visando à 
lucratividade da unidade. 

As reformulações podem ter por objetivo: 
▪ Maximização de GLP e/ou olefinas leves; 
▪ Maximização de LCO; 
▪ Maior resistência a metais. 

 
 

Utilização de Simuladores 
 

É essencial a utilização do simulador para garantir a 
máxima rentabilidade da unidade. O simulador é a ferramenta 
mais adequada para estudar e verificar a melhor aplicação das 
estratégias abordadas anteriormente.  

Visando à máxima rentabilidade da unidade, é possível 
determinar através do simulador a: 

▪ Otimização de variáveis operacionais; 
▪ Otimização da reposição específica; 
▪ Otimização do uso de aditivo; 
▪ Otimização das reformulações. 
 
Na Figura 4, constam os resultados de um estudo feito 

pela equipe de Serviços Técnicos da FCC S.A., para a 
maximização de rentabilidade de uma unidade utilizando o 
simulador. Esta UFCC adotou como estratégias a redução da 
vazão de carga, o aumento do processamento de resíduo, a 
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utilização de aditivo para olefinas leves e a maximização da 
produção de LCO.  

 

O gráfico resultante do uso do simulador evidencia que 
existe um ponto ideal de máxima rentabilidade. Estudar e 
determinar este ponto é fundamental para a refinaria. 

 
Hibernação da UFCC 
 

Por fim, devido à drástica redução de consumo, pode-se 
considerar como uma das últimas estratégias possíveis a 
hibernação da unidade. Na maioria dos casos podem ser 
hibernações momentâneas, porém mesmo em curtos 
períodos deve-se atentar aos seguintes cuidados: 

 
▪ Limpeza com solvente, descontaminação e 

desgaseificação com vapor (“steam-out”) e secagem 
do sistema; 

▪ Conservação por pressurização com gás inerte 
(nitrogênio). Uso de inibidores de corrosão, 
lubrificação e outras formas de proteção; 

• Estabelecer uma rotina de inspeção e manutenção 
preventiva, para monitorar as condições físicas da 
unidade. 

 
É fundamental estabelecer um plano de ação para manter 

os componentes da instalação em boas condições, garantindo 
a integridade de suas características físicas e mecânicas 
durante o período em que permanecer inoperante até a 
retomada da operação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 
 

Frente à brusca mudança de cenário que atingiu a 
oferta e a demanda de toda a cadeia mundial de petróleo 
causada pela pandemia de COVID-19, as refinarias precisam 
adotar uma série de ações operacionais personalizadas em 
resposta às mudanças específicas de seu mercado de atuação. 

Para enfrentar o paradigma atual, o setor precisará se 
aprofundar e explorar movimentos e operações seguras e 
lucrativas nas condições mais difíceis.  

A adoção de estratégias adequadas na Unidade de 
Craqueamento Catalítico Fluidizado, principal unidade de 
conversão no esquema de refino, é fundamental para a 
maximização da rentabilidade das refinarias. 

A Fábrica Carioca de Catalisadores S.A., através de 
sua equipe de Serviços Técnicos, conhece profundamente as 
especificidades do mercado sul-americano, e neste momento 
de crise, está atuando de forma ainda mais próxima de seus 
clientes para que ao final do período os impactos sejam 
minimizados e o conhecimento adquirido com as otimizações 
operacionais sejam capitalizadas para aplicação também no 
período pós-crise.   
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