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Seis anos de obras, 15 mil trabalhadores contratados no pico das ati-
vidades e um investimento total de R$ 9 bilhões. Produtos com mais qua-
lidade, geração de empregos e benefícios para o meio ambiente, com a 
produção de combustíveis menos poluentes e redução de emissões. Estes 
são os grandes números e os principais objetivos de um dos projetos mais 
importantes da história da Revap: as obras de Modernização.

Quando a refinaria fez 25 anos, em 2005, a Modernização já estava no 
papel com ações de planejamento e capacitação de profissionais a pleno 
vapor. As obras das novas unidades e melhorias em algumas já existentes 
começaram no ano seguinte. 

Na comemoração do aniversário de 30 anos, a Revap estava num mo-
mento crucial, com algumas das grandes unidades construídas, como a 
Unidade de Coque e a HDT de Diesel, se preparando para entrar em ope-
ração. E um pouco depois do aniversário de 32 anos, em abril de 2012, a 
última nova unidade construída, a Carteira de Gasolina (U-264), entrou 
em operação, fechando o ciclo da Modernização de uma das maiores e 
mais importantes refinarias do Brasil.

Editorial Índice

O futuro chegou!

O que há uma década eram apenas ideias 
no papel, hoje já é uma realidade. O fu-
turo anunciado pelo grande projeto das 

obras de Modernização da Revap finalmente 
chegou, com todas as novas unidades e proje-
tos de melhoria implantados e concluídos com 
sucesso. E, junto com o futuro, vem a sensa-
ção de dever cumprido. O ano de 2012 marca a 
história da refinaria, e os desafios daqui para 
frente são enormes, com o aprimoramento da 
operação das novas unidades, a comercializa-
ção dos novos produtos, a busca pela melhoria 
contínua de qualidade, segurança, meio am-
biente e saúde e o aprendizado com as novas 
tecnologias, que vão ao encontro do objetivo 
atual de tornar a Revap o melhor lugar para 
se refinar petróleo no Brasil. Hoje, diesel e ga-
solina com menos teor de enxofre e produtos 
como o coque, o propeno e o enxofre pastilha-
do já são uma realidade. Esta edição especial 
do jornal Construir faz uma retrospectiva do 
projeto da Modernização, destacando o que 
aconteceu de mais importante ao longo de seis 
anos de obras e mostrando que novos projetos 
também já estão em pauta. O futuro, chegou 
mas a Modernização, na verdade, não para.

Boa leitura! 

Elza Kallas
Gerente Geral da Revap

Fernando Casasola
Gerente de Implementação de Empreendimentos para a Revap
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Seis anos de obras, 15 mil trabalhadores contratados no pico das ati-
vidades e um investimento total de R$ 9 bilhões. Produtos com mais qua-
lidade, geração de empregos e benefícios para o meio ambiente, com a 
produção de combustíveis menos poluentes e redução de emissões. Estes 
são os grandes números e os principais objetivos de um dos projetos mais 
importantes da história da Revap: as obras de Modernização.

Quando a refinaria fez 25 anos, em 2005, a Modernização já estava no 
papel com ações de planejamento e capacitação de profissionais a pleno 
vapor. As obras das novas unidades e melhorias em algumas já existentes 
começaram no ano seguinte. 

Na comemoração do aniversário de 30 anos, a Revap estava num mo-
mento crucial, com algumas das grandes unidades construídas, como a 
Unidade de Coque e a HDT de Diesel, se preparando para entrar em ope-
ração. E um pouco depois do aniversário de 32 anos, em abril de 2012, a 
última nova unidade construída, a Carteira de Gasolina (U-264), entrou 
em operação, fechando o ciclo da Modernização de uma das maiores e 
mais importantes refinarias do Brasil.

“Ele levará a Revap ao futuro e antecipará os padrões de qualidade e segurança 
que serão exigidos nos próximos anos”, explicou o então Gerente de Empreendi-
mentos da Refinaria, Paulo Celso de Resende, sobre o projeto de Modernização, 
quando as obras ainda estavam para começar.

Alguns anos depois, o então gerente geral da refinaria, Cláudio Romeo Schlosser, 
ressaltou a relevância econômica das obras não só para a região, mas também para o 
Brasil. Na ocasião da visita do ex-presidente da República, Lula, à Revap, em outubro 
de 2010, para inaugurar oficialmente duas novas unidades, ele explicou o significado, 
em termos de contribuição para o desenvolvimento econômico, da produção do diesel 
menos poluente. “Isso terá impacto importante na balança comercial, já que o Brasil 
é importador deste combustível. Com o aumento da oferta no mercado interno, o país 
deixa de comprar o produto no mercado internacional.”

As declarações de Resende e Schlosser foram feitas em diferentes momentos 
do processo da Modernização, mas são mais atuais do que nunca e destacam a 
importância do projeto para a Revap e para a área de Abastecimento da Petrobras. 
Se há alguns anos os objetivos da Modernização eram expectativas, hoje eles já 
são concretos e dão um novo rumo para a história do refino na região e no Brasil.

INVESTIMENTOS EM PROL DE MELHORIAS 
AMBIENTAIS E DE PRODuÇÃO
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NOVA CARTEIRA DE GASOLINA COMEÇA 
A OPERAR E FECHA O CICLO DAS 
OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DA REVAP

Abril de 2012 foi um marco nas obras de Modernização 
da Revap. No mesmo dia do descobrimento do Brasil – 22 
de abril –, entrou em operação a última das novas unida-
des construídas: a Unidade de Hidrodessulfurização de Naf-
ta Craqueada (HDS de Gasolina, ou U-264), da Carteira de 
Gasolina, que viabiliza a produção de uma gasolina mais 
limpa. Sua importância é muito grande, pois permitirá ade-
quar a produção da gasolina às futuras normas brasileiras 
de qualidade e, também, às internacionais, possibilitando 
também a exportação do produto. Sem contar, é claro, com 
o objetivo maior: contribuir para a redução da poluição at-
mosférica por emissões veiculares.

“Sem este enquadramento, não poderíamos vender nossa 
gasolina no futuro mercado nacional”, comenta Paulo Celso 
de Resende, Gerente de Empreendimentos da Revap entre 
2004 e fevereiro de 2012.

O objetivo da nova unidade é retirar o enxofre da nafta 
craqueada (principal produto que compõe a gasolina bra-
sileira), possibilitando produzir uma gasolina mais limpa, 
com níveis mais baixos de enxofre – 50 ppm, ou seja, 50 
partes de enxofre por milhão. Este número atende as exigên-
cias do Proconve – Programa de Controle da Poluição do Ar 
por Veículos Automotores, resolução instituída pelo Conama 
(Conselho Nacional do Meio Ambiente) em 1986, que insti-

O futuro chegou

Pico das obras de construção da HDS de Gasolina, em 2009, e nova unidade já em 
operação, fechando o ciclo da Modernização e viabilizando a produção de uma gasolina 
mais limpa, atendendo às demandas atuais dos mercados nacional e internacional
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NOVA CARTEIRA DE GASOLINA COMEÇA 
A OPERAR E FECHA O CICLO DAS 
OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DA REVAP

tuiu um cronograma de re-
dução gradual da emissão de 
compostos de enxofre pelos 
veículos automotores.

TECNOLOGIAS INOVADORAS
Com capacidade para hidro-

dessulfurizar 7.000 m3 de naf-
ta craqueada por dia – o que 
representa 7 milhões de litros/
dia do principal componente 
da gasolina –, as unidades da 
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Carteira de Gasolina ocupam 
uma área de aproximadamen-
te 11.200 m2 dentro da Revap. 
“A U-264 é a unidade de maior 
capacidade de processamento 
de Nafta Craqueada entre as 
atuais onze unidades operan-
do ou em construção da Pe-
trobras”, ressalta Ruy Carlos 
Mortari, gerente responsável 
pela unidade.

Outro destaque na HDS de 
Gasolina  é a tecnologia uti-
lizada, chamada PRIMEG+, 
da empresa francesa AXENS 
- IFP Group Tecnologies, se-
lecionada pelo Centro de Pes-
quisas da Petrobras, entre 
várias existentes no mundo, 
como a mais adequada para 
atender aos interesses da em-
presa. Sua principal caracte-
rística é realizar a hidroge-
nação seletiva, removendo 
compostos de enxofre da 
Nafta Craqueada sem retirar, 
de forma significativa, as ole-
finas – importante hidrocar-
boneto e base de várias maté-
rias-primas.

“Dessa forma, obtemos um 

produto que atende às futuras 
especificações de contami-
nantes responsáveis por emis-
sões de poluentes nos automó-
veis sem grandes prejuízos na 
octonagem da gasolina, que 
também é uma especificação 
a ser atendida. O resultado é 
um componente da gasolina 
de excelente qualidade e uma 
minimização da perda econô-
mica”, explica Mortari.

Em termos de grandes 
equipamentos, entre os prin-
cipais das unidades da Car-
teira de Gasolina – além da 
HDS, uma outra unidade 
muito importante da cartei-
ra é a de Reforma Catalítica 
– estão cinco reatores, três 
fornos, seis compressores e 
a CCR – Continuous Catalyst 
Regeneration. Este último é 
o coração da Reforma Ca-
talítica, e consiste em um 
sistema que trabalha com 
a regeneração contínua do 
catalisador, aumentando a 
produtividade e a qualida-
de da gasolina, bem como 
a durabilidade do catalisa-

Instalações da nova HDS de Gasolina, que utiliza modernas tecnologias interligadas para 
produção da gasolina mais limpa

dor em relação às unidades 
existentes que operam com 
regeneração do catalisador 
por batelada.

“O aumento da vida do 
catalisador é um fator extre-
mamente importante econo-
micamente, pois reduz o cus-
to operacional da unidade”, 
esclarece Resende. A unidade 
de Reforma Catalítica também 
possui um sistema para puri-
ficação do hidrogênio gerado, 
produzindo hidrogênio com 
alta pureza (maior que 90%) 
para ser utilizado em outros 
processos na refinaria.

BREVE HISTóRICO
A obra da Carteira de Ga-

solina da Revap teve início 
no dia 22 de agosto de 2008 e 
foi construída pelo Consórcio 
Gasvap. No pico das ativida-
des, cerca de 2.800 profissio-
nais de diversas áreas traba-
lharam diretamente nas obras 
da unidade.

Além da equipe da Revap 
e da Engenharia da Petrobras 
(IERV), profissionais da sede 

da empresa acompanharam 
todo o processo de implan-
tação da unidade, do projeto 
básico à operação. Durante 
as fases de comissionamento 
e partida, participaram tam-
bém representantes do Cen-
tro de Pesquisas da Petrobras 
(Cenpes) e de outras refina-
rias.

“A limpeza criteriosa das 
tubulações e sistemas com 
ar comprimido, os testes nos 
equipamentos elétricos, ele-
trônicos e máquinas rotati-
vas, realizados durante a fase 
de comissionamento, foram 
fundamentais para o sucesso 
da partida da unidade”, desta-
ca Resende.

“O maior desafio no projeto 
e construção das unidades foi 
o gerenciamento das interfa-
ces entre os diversos atores: a 
empresa americana UOP, que 
forneceu o sistema CCR e o 
de purificação de hidrogênio, 
o Epecista (Gasvap) e os for-
necedores dos compressores 
adquiridos pela Petrobras”, 
conclui o gerente.
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Sem o enquadramento 
às novas normas, não 
poderíamos vender 
nossa gasolina no futuro 
mercado nacional”

 Paulo Celso Resende,
Gerente de Empreendimentos 

da Revap entre 2004 e 
fevereiro de 2012

Você sabia?

•	A Carteira de Gasolina representou, aproximadamente,  35% 
do investimento total da Modernização, correspondendo a 
cerca de R$ 3,4 bilhões.

•	A Hidrodessulfurização é um processo químico em presença 
de catalisador largamente utilizado para remover compostos 
de enxofre e nitrogênio via reação destes com hidrogênio em 
um leito de catalisador, visando obter produtos com melhor 
qualidade. Na Revap, a Hidrodessulfurização é utilizada para 
os produtos gasolina, querosene de aviação e diesel.
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LINHA DO TEMPO DA MODERNIZAÇÃO
As obras de Modernização da Revap e suas 
principais inovações ao longo dos últimos seis anos.

Início das obras 
Marco do Projeto de Modernização, com o pontapé inicial 
da construção da Unidade de Propeno. “Agora sabemos 
que começamos a construção do nosso futuro e a concreti-
zação de nosso trabalho”, afirmou na época Edson Nakai, 
gerente do projeto Propeno.

2006

Inauguração da Marginal Sul-Norte da 
Via Dutra e da Passarela
A construção da Marginal, na altura do km 147, fez parte 
de um convênio assinado com a Prefeitura de São José 
dos Campos, com o objetivo de desafogar o trânsito nas 
imediações da Revap perto do bairro Vista Verde. A pista 
tem 1781 metros de extensão e a passarela, 94 metros.

2009

Operação da Unidade de Propeno
O propeno é vendido para a Petroquímica Braskem, 
em Paulínia, que o transforma em polipropileno, ma-
téria-prima para a produção de embalagens plásticas, 
utilidades domésticas, máscaras médicas, peças au-
tomotivas, entre outros.

2008

Em agosto de 2007, 
foi realizado o 
içamento das duas 
torres do Propeno, 
de 40 e 98 metros 
de altura (300 e 700 
toneladas de peso, 
respectivamente).

Entre os anos de 2008 
e 2009, a Modernização 
atingiu o pico de 
contratação de mão de 
obra, mobilizando cerca 
de 15 mil trabalhadores 
diretos em outubro 
de 2009, sendo boa 
parte composta por 
profissionais da região.

Junho Março

Operação do Turbo Expansor
Instalado na UFCC - Unidade de Craqueamento Catalítico 
Fluidizada –, usa os gases resultantes do processo da 
unidade para obtenção de energia elétrica. Esta energia 
– 20 megawatts/mês, quantidade suficiente para aten-
der a cerca de 300 mil pessoas – é usada nos processos 
internos, contribuindo para a autossuficiência energética 
da refinaria.

Outubro

Outubro
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LINHA DO TEMPO DA MODERNIZAÇÃO

Operação da Unidade de Tratamento de 
Hidrocarboneto Leve de Refinaria (UTHRL)
A Unidade faz o tratamento dos gases resultantes de 
todos os processos da refinaria realizando a queima com 
gás natural, o que diminui consideravelmente as emis-
sões poluentes para a atmosfera. Também gera o gás 
leve de refinaria (HRL), que é matéria-prima para o polie-
tileno, usado na indústria petroquímica.

2009

Partida das Unidades de Recuperação de 
Enxofre (U-234 e U-235)
As duas têm unidades de pastilhamento, que geram o en-
xofre em forma de pequenas pastilhas, em vez de pó. Isso 
otimiza o seu uso, transporte e comercialização. O enxofre é 
matéria-prima amplamente utilizada em indústrias, poden-
do ser usado, por exemplo, no clareamento de papel e açú-
car, na fabricação de cosméticos, entre outras aplicações.

2010

Operação da Unidade de Hidrotratamento 
(HDT) de Diesel
Produz o diesel chamado de S50, que é menos poluente 
(com menos teor de enxofre) que o diesel mais comu-
mente usado como combustível nas cidades brasileiras 
atualmente. O novo diesel propicia redução de até 80% 
nas emissões de material particulado e de 98% nas de 
óxidos nitrosos dos veículos.

Operação da Unidade de Coque de Petróleo
A unidade transforma o que então era considerado resí-
duo em derivados de petróleo de maior valor agregado 
(GLP - Gás Liquefeito de Petróleo, Naftas e Diesel). Além 
disso, produz o coque em si, que parece uma pedra de 
carvão e é utilizado como matéria-prima nas indústrias 
cimenteira e siderúrgica. 

2010

O sistema de Cogeração 
– produção simultânea 
de energia térmica e 
energia elétrica com 
o uso de gás natural 
– é o outro projeto 
que contribui para 
a autossuficiência 
energética, evitando 
gastos de R$ 50 
milhões por ano.

Em 2010, as obras do 
novo laboratório de 
controle de qualidade 
estavam a pleno vapor. 
O projeto tem várias 
inovações, entre eles 
um sistema de ar-
condicionado com 
controle automático 
do fluxo de ar e 
aquecimento solar.

O então presidente 
Lula esteve na Revap 
em outubro de 2010 
para inaugurar 
oficialmente as 
unidades de Diesel e 
Coque.

Outubro Maio Setembro

Outubro
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Operação da Unidade de 
Hidrotratamento de Nafta de Coque
Remove contaminantes da nafta de coque e adequa suas 
características para que possa ser enviada à Unidade de 
Reforma Catalítica, onde será gerada uma gasolina de 
alta octanagem (de melhor qualidade).

2010 2012

Conclusão da Marginal Norte-Sul da 
Via Dutra
Pista alternativa no outro sentido da rodovia, completan-
do o projeto de melhoria viária proposto pela Revap.

Operação da Unidade de 
Hidrodessulfurização da Gasolina
Gera uma gasolina com níveis mais baixos de enxo-
fre, com 50ppm, seguindo as exigências do Proconve 
(Programa de Controle da Poluição do Ar por Veícu-
los Automotores).

Operação da Unidade de Reforma Catalítica
Produz reformado, uma gasolina de ótima qualidade de alta 
octanagem. Tem como diferencial a regeneração contínua do 
catalisador, que permite reduzir a energia usada nas reações 
químicas do processo através de um sistema chamado CCR.

2011

O armazenamento de 
coque da Revap inovou 
ao ter o primeiro pátio 
completamente coberto 
entre as refinarias 
da Petrobras. Outro 
diferencial é a correia 
tubular fechada, usada 
para transportar o 
coque até o pátio.

Em 2010, teve início 
a operação das 
novas ETDI – Estação 
de Tratamento de 
Despejo Industrial – 
e ETA – Estação de 
Tratamento de Água.

Dezembro Agosto Abril

Outubro
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A HERANÇA DA 
MODERNIZAÇÃO

Grandes investimentos econômicos, como as obras de Modernização da Revap, são necessariamente acompanhados de uma 
série de benefícios para a região e trabalhadores envolvidos. Esses benefícios são sentidos já durante as obras e podem ser con-
siderados como uma herança, uma vez que os resultados positivos perduram e aprimoram a vida das pessoas. Conheça algumas 
das atividades da Modernização que contribuíram para o desenvolvimento social, ambiental, econômico e tecnológico.

BALANÇO SOCIAL
Muitos colaboradores se beneficiaram dos programas de responsabilidade social realizados durante as obras de Modernização. 

Um deles foi o PDMO – Programa de Desenvolvimento de Mão de Obra –, que deu a chance para 262 colaboradores voltarem a 
estudar e obter seus diplomas. O PDMO foi criado pela Petrobras e visa elevar a escolaridade da força de trabalho contratada em 
grandes projetos. Isso é feito através de um convênio com o Sesi (Serviço Social da Indústria) e uma parceria com as construtoras. 

“Hoje me sinto seguro para ajudar meu filho com as tarefas da escola, entendo as placas de segurança do trabalho e as infor-
mações nos murais da empresa, uso o caixa eletrônico e entendo o meu comprovante de renda. Sou um novo homem, confiante”, 
diz o soldador Damião Melo da Silva, um dos beneficiados.

O PQMO foi a chave de 
entrada para a minha 
realização profissional”

Leandro Martins de Almeida, 
encanador industrial

Balanço

A capacitação da mão de obra e o atendimento de saúde bucal estão entre as 
principais ações de responsabilidade social da Modernização 11Edição Especial  ::  Setembro 2012



Outro projeto refletiu literalmente no sorriso das pessoas. 
Trata-se do “Sorriso Feliz”, um ambulatório odontológico de 
alto nível para atendimento gratuito dos trabalhadores mon-
tado na Revap. Ao longo das obras, o ambulatório fez cerca 
de 60 mil atendimentos, que também reverteram cestas bási-
cas para entidades sociais da região (contrapartida dada pelas 
construtoras). 

 “O tratamento que fiz mudou completamente minha 
vida. Agora posso conversar à vontade, sem vergonha 
de mostrar os dentes. Também posso comer de tudo sem 
sentir dor. Até o trabalho melhorou”, conta o almoxa-
rife Luiz Antonio Monte Mota, um dos trabalhadores 
atendidos.

“Ele foi a chave de entrada para a minha realização pro-
fissional.” “Ele mudou a minha vida. Agora eu tenho uma 
profissão.” As declarações são, respectivamente, do enca-
nador industrial Leandro Martins de Almeida e do soldador 
tig Edmar Luiz do Prado, moradores da região que parti-

ciparam do PQMO – Programa de Qualificação de Mão de 
Obra e, depois, trabalharam nas obras.

O PQMO foi criado em 2005 pela Revap em parceria com 
os municípios de São José dos Campos, Jacareí e Caçapava, 
o Senai e o Centro de Ensino Paula Souza. Foram abertas 
7.836 vagas nas áreas de Construção Civil, Montagem In-
dustrial e QSMS (Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Am-
biente) e 7.174 pessoas concluíram o curso – um índice de 
92% de aproveitamento.

BALANÇO AMBIENTAL
Além de todos os ganhos ambientais dos combustí-

veis mais limpos, do menor nível de emissões totais da 
refinaria e da geração de produtos leves a partir dos 
pesados, as obras contribuíram com a conservação de 
áreas verdes e da biodiversidade da região.

Na própria refinaria foi desenvolvido um trabalho 
de ref lorestamento com plantio de mudas. Em uma área 
considerada de preservação permanente (APP), de cru-
zamento do córrego Alambari, foram plantadas espécies 
nativas. No total, foram cerca de 70 mil mudas em uma 
área de 60 hectares.

Por meio dos investimentos de compensação ambien-
tal, a Revap também contribuiu com a conservação de 
refúgios verdes da região. Mais de R$ 12 milhões foram 
investidos no Parque Natural Municipal Augusto Ruschi 
e na Área de Preservação Ambiental do Banhado, em São 
José dos Campos, no Horto Florestal e no Parque Esta-
dual dos Mananciais de Campos do Jordão, e no Parque 
Estadual da Serra do Mar, para  elaboração de planos de 
manejo das áreas, regularizações fundiárias e adequa-
ções à nova legislação do Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação (SNUC).

BALANÇO ECONôMICO
Embora os números específicos não estejam consolida-

dos, uma vez que a economia recebe “entradas” de várias 
fontes, não há dúvidas em relação à importante contribui-
ção das obras para o Vale do Paraíba.

“As obras da Revap causaram um efeito positivo e mul-
tiplicador para São José dos Campos. A contratação de no-
vos colaboradores influenciaram positivamente a economia 
local”, explica Toshihiro Yosida, Diretor da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, des-
tacando que os números significativos de recolhimento de 
impostos, antes e durante a Modernização, indicam o im-
portante papel no desenvolvimento econômico local.
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A Revap é a maior contribuinte do município de São 
José dos Campos em IPTU e ICMS. Com a Modernização, 
a estimativa é que o faturamento aumente em 6,5%, 
o que resulta em um maior recolhimento de impostos. 
A arrecadação do ICMS, por exemplo, deverá aumentar 
em 15%.

Outros setores muito beneficiados foram os da Cons-
trução Civil e do Comércio. O presidente da Aconvap – 
Associação das Construtoras do Vale do Paraíba –, Cleber 
Córdoba, afirma que no auge das obras foi aproveitado 
quase um terço do total de trabalhadores da construção 
civil da cidade de São José dos Campos.

“A Revap utilizou mão de obra realmente significativa 
e um dos impactos mais positivos foram os cursos profis-
sionalizantes em parceria com o Senai e Prefeituras, que 
melhoraram o padrão dos profissionais e agregaram mais 

Córdoba ressalta a melhora significativa na qualificação dos profissionais da 
construção e o seu aproveitamento no mercado imobiliário local

conhecimento para o setor. Notamos um aprimoramento 
na qualificação dos profissionais da  área, visto que al-
guns já estão sendo aproveitados nas obras de construção 
civil do mercado imobiliário local”, enfatiza.

BALANÇO TECNOLóGICO
Uma questão crucial é o grande avanço proporcionado 

pela Modernização com o uso de tecnologias de ponta. A 
nova ETDI – Estação de Tratamento de Dejetos Industriais, 
por exemplo, inova com os filtros de cascas de nozes e o 
MBR, um reator biológico que utiliza membranas para se-
paração do efluente tratado e do lodo biológico. 

Os filtros de cascas de nozes têm a função de remo-
ver o residual de óleo garantindo o bom funcionamento 
do MBR. As membranas garantem uma filtração muito 
eficiente dos efluentes. A Revap é a primeira refinaria 
da Petrobras que usa um filtro de casca de nozes para 
proteger e garantir uma melhor performance do reator 
biológico de membranas.

Outro exemplo é a Torre de Resfriamento de água 
de processo com sistema “quebra de pluma”. Cerca de 
10.000  m³/h de água a 45ºC são resfriados para 30ºC, 
gerando 200 toneladas de vapor d’água a 40ºC. Quando 
entra em contato com o ambiente, este vapor esfria e 
condensa, gerando uma névoa que, além da poluição vi-
sual, restringe a visibilidade. A solução é aquecer o va-
por para afastá-lo da condição de condensação – quebra 
de pluma. Na nova torre foram instalados radiadores 
que são alimentados com o vapor residual, que é recu-
perado e se torna água desmineralizada, usada de volta 
no próprio processo.A nova ETDI da Revap é a primeira no sistema Petrobras que usa um filtro de casca 

de nozes para proteger o reator biológico de membranas

O reflorestamento na Revap, como na área do córrego Alambari, contribuiu para a 
conservação da biodiversidade na região
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A Revap tem se posiciona-
do nas primeiras colocações 
do Ranking de Refinarias 
que apresentam melhores re-
sultados dos indicadores de-
finidos pela área de negócio 
Abastecimento da Petrobras. 
Tendo como base o resulta-
do dos indicadores de 2011, 
considerando o atual Siste-
ma de Consequência do Re-
fino, a Revap ocupa a quar-
ta posição, sendo que as três 
primeiras colocadas são re-
finarias de médio porte. “Se 
comparada às refinarias de 
grande porte, a Revap é a que 
apresentou melhor resultado 
entre as três outras grandes 
refinarias”, informa Nelson 
José Vasconcellos Monteiro, 
Gerente de Planejamento e 
Controladoria da Revap. 

No último ranking di-
vulgado, a nota da refina-
ria de São José dos Campos 
foi igual a 9,3 pontos, sendo 
que as primeiras colocadas 
obtiveram nota igual a 9,4 
pontos. “A Revap sempre se 
destacou pelos resultados al-
cançados, e a Modernização 

A Revap sempre se destacou pelos resultados alcançados, e 
a Modernização ampliou a responsabilidade da Refinaria em 
alcançar novas metas, entrando em um outro nível de comparação. 
Ela passa a ser considerada como uma unidade de grande porte e 
tem seus indicadores acordados com base nessa premissa.”

Nelson José Vasconcellos Monteiro,  
Gerente de Planejamento e Controladoria da Revap

NOVAS uNIDADES E PRODuTOS 
AMPLIAM METAS DE 
PRODuTIVIDADE DA REVAP

14 Retrospectiva do Projeto de Modernização da Revap



ampliou a responsabilidade 
da Refinaria em alcançar no-
vas metas, entrando em um 
outro nível de comparação. 
Ela passa a ser considerada 
como uma unidade de grande 
porte e tem seus indicadores 
acordados com base nessa 
premissa”, informa o Gerente 
de Planejamento da Revap.

MELHORIA CONTÍNUA
O primeiro ciclo de Aná-

lise da Qualidade de Gestão 
(AQG) das Unidades de Opera-
ção se iniciou em 1991 e, em 
1992, o Refino passou a utili-
zar referenciais Solomon para 
a busca da excelência de seus 
resultados. O Estudo Solomon 
é considerado um importante 
instrumento para a avaliação 
contínua de processos. É rea-
lizado pela consultoria norte-
-americana Solomon Associa-
tes, que desenvolve estudos 
de bench-marking de ativida-
des de refino (comparativo de 
desempenho de refinarias de 
combustíveis) desde 1977. 

Avaliada pelo Solomon 
desde 1998, a Revap conse-

guiu bons resultados no es-
tudo 2010, divulgado há dois 
meses. Destaca-se o aumento 
do KEDC, uma unidade cria-
da pela consultoria para me-
dir a capacidade equivalente 
de destilação das refinarias. 
No estudo de 2008, o KEDC 
Revap era 1808 e passou 
para 1996 em 2010. Após a 
finalização das obras de Mo-
dernização, ele subiu para 
2592. O aumento do KEDC 
da Revap significa aumento 
de produção de derivados de 
maior valor agregado e me-
lhoria na qualidade dos pro-
dutos vendidos.

“O estudo é uma forma 
importante de monitorar nos-
so desempenho operacional 
e fazer ajustes internos. Ele 
nos serve como referência e 
mostra em que podemos me-
lhorar para ter uma refinaria 
otimizada, produzindo com 
menores custos e maior renta-
bilidade”, conclui Nelson. 

AVALIAÇÃO DINâMICA
O processo de avaliação 

dos resultados é dinâmico e 

passa por melhorias com frequência, ou seja, pode haver mu-
danças nos indicadores negociados anualmente - sempre bus-
cando desafios que levem as Unidades de Operação à Exce-
lência Operacional. A Revap, independentemente do critério 
adotado, tem se posicionado entre as primeiras refinarias que 
apresentam melhores resultados dos indicadores definidos pela 
área de negócios do Abastecimento.

Os principais resultados considerados são relacionados à 
Produtividade da Força de Trabalho, medido através do Indi-
cador de Pessoal, Otimização de Custos, plena utilização da 
Capacidade Produtiva das Instalações e Satisfação dos Clientes.

Outros fatores que contribuíram para esta boa colocação 
no ranking, segundo Nelson, foram “o comprometimento das 
pessoas com os objetivos e resultados a serem alcançados, 
bem como a capacitação, a gestão do conhecimento e o pro-
cesso de integração”.

Os parâmetros do ranking de refinarias são diversos e medi-
dos por indicadores de desempenho empresarial; cada indicador 
tem seu critério de medição e de cálculo. “Como insumo para 
esse cálculo, temos o resultado objetivo, aquele parâmetro que 
realmente foi alcançado, e o resultado proveniente das ações 
de gestão implementadas para o alcance do referido resultado”, 
explica Nelson.

NOVAS uNIDADES E PRODuTOS 
AMPLIAM METAS DE 
PRODuTIVIDADE DA REVAP
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Além de todas as melhorias ambientais e operacio-
nais geradas pelas obras da Modernização, algumas 
das novas unidades construídas são responsáveis por 
incluir no portfólio da Revap novos produtos. Esses 
produtos já estão sendo comercializados no mercado 
e usados no dia a dia de muitas pessoas.

Os novos produtos da Revap são, em geral, de 
alto valor agregado, em todos os sentidos. Com as 
novas unidades, a refinaria teve uma redução na 
produção de óleos combustíveis, que tem baixo 
valor – ou a sua transformação em produtos de 
maior valor no mercado -, e houve, por exemplo, 
aumento na produção de diesel e gasolina, pro-
dutos com alto valor e que possibilitaram a dimi-
nuição de importação por parte da Petrobras. Sem 
contar as melhorias na qualidade desses dois pro-
dutos, nos parâmetros de emissões com redução 
do enxofre e da qualidade de ignição.

Conheça a seguir um pouco mais dos seis no-
vos produtos do portfólio da Revap depois da 
Modernização:

DIESEL S50
O S50 significa 50 partes de enxofre por milhão na sua composição – 
para se ter uma ideia, o diesel produzido anteriormente era o S500, 
ou seja, 500 partes de enxofre por milhão. O novo diesel é menos 
poluente. Até a construção da nova HDT de Diesel, a Revap produzia 
o diesel S1800 e importava o S50 para, a partir da mistura dos dois, 
obter o S500. 
A nova unidade produz 6,5 mil m3/dia do novo diesel desde outubro de 
2010. Em janeiro de 2011, deu-se início à distribuição na região do Vale 
do Paraíba, e os principais clientes do novo diesel são os postos BR, Shell 
e Ipiranga. A partir de 2013, a HDT de Diesel da Revap também estará 
preparada para produzir o diesel S10, ainda com menos teor de enxofre.

CONHEÇA OS NOVOS PRODuTOS 
DA REVAP A PARTIR DA 
MODERNIZAÇÃO E SuA 
IMPORTâNCIA NO MERCADO

COqUE
O coque começou a ser produzido no final de 2010, e a unidade tem 
capacidade de produção de 5 mil m3/dia. O produto é uma espécie de carvão, 
e seu principal uso é na queima de fornos em indústrias siderúrgicas. Mas 
também pode ser utilizado para fazer cimento, objetos de alumínio e aço, 
autopeças e até na produção de energia elétrica.
O principal cliente do coque da Revap é a BR Distribuidora. Hoje, o coque é um 
produto muito importante para a Petrobras e concorre com combustíveis como 
lenha e carvão mineral. Sua demanda também se justifica pelo aumento global 
da produção e consumo de alumínio.
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GASOLINA S50
Gasolina menos poluente, com 50 partes de 
enxofre por milhão (ppm), que atende às novas 
exigências do mercado nacional e internacional 
em relação à redução gradual de emissões 
atmosféricas de veículos automotores. É um 
produto muito estratégico para toda a Petrobras. 
A gasolina tradicional, produzida até então 
pela Revap, tem entre 800 e 1000 ppm, o 
que demonstra o quanto a nova gasolina é 
menos poluente. A gasolina S50 também será 
usada para o que é chamado de ‘booster’, 
ou seja, ela será misturada com outras para 
melhoramento da qualidade. 

ENxOFRE PASTILHADO
O enxofre, que tem inúmeras utilizações – clareamento de papel 
e açúcar, fabricação de cosméticos, composição de fertilizantes, 
entre outras -, já era produzido pela refinaria e vendido na forma 
líquida e em pó. Nas duas novas UREs (Unidade de Recuperação 
de Enxofre), ele também será produzido em forma de pequenas 
pastilhas, através da nova unidade de pastilhamento.
Isso valoriza o produto e permite ao cliente final um controle 
maior na utilização durante o processo. O principal cliente do 
enxofre pastilhado é a BR Distribuidora e as duas novas UREs 
têm capacidade de produção de 85 toneladas/hora.

PROPENO
O gás propeno foi o primeiro novo produto resultante da Modernização. 
É produzido desde 2009 em uma carga de 500 toneladas/dia e vendido 
para a petroquímica Braskem, em Paulínia. No início de 2012, a refinaria já 
havia ultrapassado a marca de 11 mil carregamentos do produto.
Na indústria petroquímica, o propeno é transformado em polipropileno, 
que é matéria-prima, por exemplo, para peças emborrachadas da indústria 
automobilística, como parachoques e retrovisores. Também é componente 
de embalagens de xampu, sacolas e vassouras, entre outros produtos 
comumente usados no dia a dia.

GáS HLR
O gás HLR – hidrocarboneto leve de refinaria, ou simplesmente 
gás de refinaria, é transformado na nova unidade de tratamento 
chamada UTHLR em matéria-prima para o polietileno, 
largamente usado na indústria petroquímica. A partir dele se 
produzem peças de computador, embalagens plásticas e pets, 
sacos de lixo, entre outros.
Antes, todo o gás resultante dos processos da refinaria 
era simplesmente queimado nos fornos como combustível.  
Agora, com seu tratamento na nova unidade, em uma carga 
de 30 toneladas/hora, vira mais um produto e é transportado 
por duto para a petroquímica Braskem, em Capuava, SP.
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Retângulo da Modernização (área das novas unidades): setembro de 2007 e julho de 2012

Unidade de Propeno: outubro de 2007 e agosto de 2008

HDT de Coque: maio de 2008 e outubro de 2010

ANTES & DEPOIS
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É notável a diferença de paisagem na Revap 
com o término das obras de Modernização. E 
na linha da ideia de “uma imagem vale mais 
que mil palavras”, nada melhor do que fotos do 
início das atividades e das unidades e outras 
instalações de apoio já concluídas para se ter a 
noção da magnitude das obras.

Retângulo da Modernização (área das novas unidades): setembro de 2007 e julho de 2012

Unidade de Geração de Hidrogênio: abril de 2008 e novembro de 2010

Pátio de Coque: agosto de 2008 e novembro de 2010

ANTES & DEPOIS
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Novo Laboratório: fevereiro de 2010 e fevereiro de 2012

UTHRL: abril de 2008 e novembro de 2009

Pátio de Enxofre: agosto de 2008 e outubro de 2009

HDT de Diesel: fevereiro de 2008 e novembro de 2010

ANTES & DEPOIS
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Turbo Expansor:  maio de 2007  e julho de 2012

Unidade de Gasolina: novembro de 2008 e janeiro de 2012

Unidade de Recuperação de Enxofre: abril de 2008 e outubro de 2010

ANTES & DEPOIS
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Os campos de petróleo Lula Nordeste e 
Sapinhoá, do polo Pré-Sal, na Bacia de 
Santos, deverão aumentar ainda mais suas 
produções de petróleo a partir de 2014. 
Consequentemente, cresce o volume de gás 
natural a ser tratado na UTGCA (Unidade de 
Tratamento de Gás de Caraguatatuba) e dos 
subprodutos gerados neste tratamento – o 
C5+ e o GLP (Gás de Cozinha). Esses produ-
tos serão escoados, através de dutos, até a 
Revap, que precisa se preparar para armaze-
nar e processar esta matéria-prima nos seus 
processos de refino.

“Na verdade, ao poder receber maior quantidade de C5+ e 
GLP, a Revap irá viabilizar a produção dos campos do Pré-
-Sal”, explica Mauro Regonati, Gerente Setorial de Implan-
tação de Empreendimentos da Refinaria. Estima-se que, no 
pico das obras dos novos projetos, sejam contratadas cerca 
de 1200 pessoas, e as atividades estão previstas para acon-
tecer até julho de 2015.

OBRAS 
As obras previstas para o recebimento dessa produção ex-

cedente do Pré-Sal consistem na construção de dois novos tan-
ques para armazenagem exclusiva de C5+ e de cinco novas 
esferas para GLP, além de uma base de carregamento de gás de 

O volume de investimento e de trabalho técnico dos cinco anos das 
obras da Modernização só se compara, em termos de importância, 
à construção da própria refinaria no final da década de 1970. Com o 
início da operação da Unidade de Gasolina, fecha-se o ciclo do grande 
projeto da Modernização da Revap, mas isso não significa que novos 
investimentos não continuem a serem feitos para aprimoramento dos 
processos industriais de refino, atendendo às demandas da crescente 
produção de petróleo no país e do próprio mercado.

A MODERNIZAÇÃO 
DOS PROCESSOS DE 
PRODuÇÃO CONTINuA

Novos projetos

VOCê SABIA?
O C5+ é um subproduto 

líquido do processamento de 
gás natural, que não é um 
produto final. Ele precisa 
passar por um processo em 
uma Unidade Fracionado-
ra em uma refinaria, para 
então ser misturado ao pe-
tróleo e gerar os derivados 
diesel e nafta petroquímica. cozinha e uma unidade fracionadora, 

para processar o C5+.
A execução das obras de construção está em fase de licita-

ção, e a previsão é que elas comecem em janeiro de 2013.  As 
cinco novas esferas terão capacidade de armazenar, cada uma, 
3.200 m3 de GLP, e complementarão as oito esferas já existentes 
na Revap, que têm essa mesma capacidade de armazenamen-
to. A fabricação das esferas está sendo realizada pela empresa 
Confab Industrial, e as obras civis das bases, piso e aterramen-
to tiveram início em março e término em agosto deste ano, 
através da empresa Construcap.

Uma base de carregamento de GLP será construída na área 
ao lado da existente de carregamento de propeno no TEVAP. 
A base terá sete baias de carregamento, com capacidade total 
de 490 m3/h. 

22 Retrospectiva do Projeto de Modernização da Revap



 Início das obras civis e das bases na área 
onde serão instaladas as cinco novas esferas 
de armazenagem de GLP

NOVOS PROJETOS EM NúMEROS
Depois da conclusão das obras dos novos projetos para re-

cebimento, armazenamento e refino do C5+ e do GLP proce-
dentes da UTGCA, a Revap prevê um aumento significativo 
na oferta de alguns produtos. Veja os números:

Hoje* Depois dos novos projetos

Óleo diesel 22 mil m3/mês 25 mil a 30 mil m3/mês

Nafta petroquímica 9 mil m3/mês 10 mil a 13 mil m3/mês

GLP 22 mil a 50 mil m3/mês 45 mil até 100 mil m3/mês

*números aproximados

UM NOVO CAMINHO 
Para aperfeiçoar o escoamento e trans-

porte do C5+ e do GLP da UTGCA para a 
Revap, serão construídos dois novos dutos 
terrestres em uma faixa de cerca de 70 km 
já existente, que começa em Caraguatatu-
ba, passa por Paraibuna e Jambeiro, e che-
ga em São José dos Campos. O projeto está 
em fase de licenciamento ambiental, e as 
obras têm previsão de começar no primeiro 
semestre de 2013. Com os novos dutos, o 
sistema terá capacidade para movimentar 
3.600 m3/dia de GLP e 1.400 m3/dia de C5+. 
A previsão é que os dutos entrem em ope-
ração em janeiro de 2015.

Na verdade, ao 
poder receber 
maior quantidade 
de C5+ e GLP, a 
Revap irá viabilizar 
a produção dos 
campos do Pré-Sal”
Mauro Regonati, Gerente 
Setorial de Implantação 
de Empreendimentos
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O FUTURO CHEGOU DEPOIS DE SEIS ANOS DE MUI-
TO TRAbALHO. A MODERNIzAçãO FOI CONCLUíDA 
COM SUCESSO GRAçAS A MUITO PLANEJAMENTO, 
INVESTIMENTO E TECNOLOGIA, MAS, SObRETUDO, 
GRAçAS àS PESSOAS qUE CONTRIbUíRAM, CADA 
UMA DE SUA FORMA, PARA AS NOVAS UNIDADES E 
MELHORIAS SE TORNAREM UMA REALIDADE.


