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Resumo 

Para que o potencial energético do petróleo seja aproveitado ao máximo, ele deve 
ser submetido a uma série de processos de refinação, a fim de se desdobrar em 
seus diversos derivados. Angola tem mais de 60 anos de exploração de petróleo e 
ainda conta hoje, com a refinaria em Luanda que é do tipo “hidroskimming”, cuja 
actividade está essencialmente vocacionada para a produção de combustíveis para 
o mercado interno angolano e sem capacidade para satisfazer a demanda do rápido 
crescimento económico nacional que sofreu uma evolução nos últimos 14 anos. Por 
este motivo, o primeiro trimestre de 2019, o Estado angolano, via Sonangol, 
desembolsou um valor bruto na ordem dos 221,4 milhões de dólares americanos 
com a importação de 397,5 mil toneladas métricas de refinados de petróleo. 
Normalmente, a via mais seguida pelos países produtores para alavancar a indústria 
de transformação, aposta-se em petroquímicas para produção da maioria de 
produtos que servem de matérias-primas que alavancam as outras indústrias. 
Portanto mais uma vez, surgem as refinarias para produzir as principais matérias 
para as petroquímicas. Procuramos com apresentação despertar, perspectivas e 
impactos da refinação em Angola, bem como a sugestão de um modelo de indústria 
de refinação aplicável a realidade angolana. 
Palavras-chave: REFINAÇÃO DE PETRÓLEOS, INDÚSTRIA, TRANSFORMAÇÃO 
E AUTONOMIA. 

Abstract 

In order to maximize the energy potential of oil, it must under go a series of refining 
processes in order to unfold in to its various derivatives. Angola has over 60 years of 
oil exploration and still counts today with the hidroskimming refinery in Luanda, who 
se activity is mainly aimed at producing fuels for the Angolan domestic market and 
unable to meet the demand. The rapid national economic growth that has envolved 
over the last 14 years. For this reason, the first quarter of 2019, the Angolan state, 
via Sonangol, disbursed a gross value of US $ 221.4 million with the importation of 
397.5 metric tons of oil refineries. Typically, the route most used by producing 
countries to lever age the manufacturing industry is petrochemicals for the production 
of most products that serve as raw materials that leverage ther industries. So once 
again, refineries emerge to produce the main materials for petrochemicals. We seek 
with presentation a wakening, perspectives and impacts of refining in Angola, as well 
as the suggestion of a refining industry model applicable to the Angolan reality. 
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Introdução (Introduction) 

O novo paradigma da indústria petrolífera, movido pela instabilidade do preço 

do barril de petróleo, a necessidade de aproveitamento ao máximo do potencial 

energético das matéria primas, a evolução da tecnologia em outras fontes de 

energia e muito recentemente a integração do sector petrolífero ou seja do 

UPSTREAM às PETROQUÍMICAS de ultima geração, nos faz olhar para o cenário 

petrolífero angolano com muitas questões. Dentre as quais destacamos, as 

seguintes: 

Porquê é que existe em Angola, uma conjuntura de indústria petrolífera 

com mais de 50 anos, em que a capacidade de Refinação de Petróleos não 

atende a capacidade de Exploração e Produção Petrolífera? 

Porquê é que existe em Angola, insuficiências na distribuição de 

combustíveis, sendo o país um produtor? 

Quando é que Angola será auto-suficiente na produção de derivados 

petroquímicos de 2ª e 3ª geração, como Plásticos, tecidos, borrachas, 

Fertilizantes, colas, tintas, e outros, que são as principais matérias-primas para 

os outros sectores da indústria transformadora? 

Estas questões suscitam todo interesse, porque Angola é um país produtor de 

petróleo, com muito tempo de produção e exploração, embora, os novos rumos do 

país indicam para dinamização da economia, a partir da exploração de outros 

recursos como fontes de receitas, a comercialização de petróleo ainda representa o 

maior fonte de receita para o estado angolano. 

É sabido nas elites técnicas da indústria petrolífera, que o potencial energético 

do petróleo, é aproveitado ao máximo quando o mesmo é submetido a uma série de 

processos, a fim de se desdobrar nos seus diversos derivados. Portanto é 

imprescindível que ele passe por uma refinaria. A refinação de petróleo consiste na 

série de processos pelos quais passa o mineral bruto, para a obtenção desses 

derivados, que são produtos de grande interesse comercial. Hoje estima-se que 

existam mais de 700 refinarias espalhadas pelo mundo. O Impacto económico das 

refinarias consiste exactamente na sua capacidade de converter o crude, produto 

sem valor direito, em diversos produtos que constituem a base da vida quotidiana 

das sociedades actuais e portanto, uma fonte contínua de lucro para os países. 



Daí o nosso estudo surge no sentido de procurar despertar o desafio 

integramos a indústria petrolífera angolana, em um modelo que se adequar a nossa 

realidade. Este modelo parte do crescimento da indústria de refinação, como o 

garante da produção de bens de consumo (combustíveis e lubrificantes) e 

principalmente como garante da produção de matéria-prima da indústria 

petroquímica atendendo as suas diferentes gerações. E desta, para além da 

produção de bens de consumo directo, também produzirá matéria-prima para a 

indústria as outras industrias como industria, transformadora, agricultura, 

farmacêutica, alimentar, têxtil, construção civil e demais indústrias de bens e 

serviços como para produção de pneus, plásticos acabados, embalagens, etc., 

diminuindo deste modo as importações, e alavancando o desenvolvimento industrial 

e consequentemente o económico do país. 

 

Metodologia (Methodology) 

O presente estudo é parte de um projecto de investigação, que esta a ser 

desenvolvida, por via do uso de uma metodologia do tipo mista quanto ao modo de 

investigação, e quanto ao tipo de estudo a pesquisa tem usado o estudo de campo. 

As amostras do estudo são os vários dados sobre a temática em análise, que 

vão desde a produção petrolífera, relatórios financeiros das importações de 

derivados e matéria-prima para as petroquímicas, disponibilizados, das empresas do 

sector e pelos ministérios em causa como o do Comercio, Recursos Minerais e 

Petróleos, Finanças, Industria e bem como dos Institutos do estado que produzem 

relatórios estáticos sobre o sector. 

Utilizando como modelo de análise, uma análise estatística do tipo descritiva, 

os dados recolhidos serão e processados através de análises dedutivas, para 

formular o modelo integrado e como também usaremos o softeware HYSSIS para 

simular e predizer alguns indicadores para produção de possíveis unidades 

petroquímicas. 

 

Teoria / Cálculos (Theory /Calculation) 

De acordo (JOSÉ, P, 2017) é quase impossível pensar o mundo moderno sem 

a existência das refinarias, estima-se que mais de metade de todas actividades do 

homem moderno estão relacionadas com algum ou outro derivado do petróleo: 

• Plásticos, tecidos, borrachas 



• Perfumes, detergentes, insecticidas 

• Fertilizantes, colas, tintas,  

• Medicamentos, 

• Combustível de aviação, automóvel, industrial,  

• Asfaltos, betumes,  

• Lubrificação, Etc 

Todas essas formas de produtos são originárias do petróleo crude que é a 

material prima das refinarias. 

1. Indústria de refinação de petróleo, seu papel e processos 

Pertencente a classe de segmentos de Downstream da indústria petrolífera, 

define-se refinação como um conjunto complexo de várias etapas de operações que 

abrangem diversos tipos de processos físico-químicos, utilizados na produção de 

derivados a partir do petróleo. 

No estado que é extraído do solo, o petróleo tem poucas aplicações práticas, 

servindo quase que tão-somente como óleo combustível. É uma complexa mistura 

de compostos orgânicos e inorgânicos, em que predominam alguns tipos de 

hidrocarbonetos (OLAH et al, 1995).  

Uma refinaria é constituída de diversos arranjos de unidades de 

processamento em que são compatibilizadas as características dos vários tipos de 

petróleo que nela são processados, com o objectivo de suprir derivados em 

quantidade e qualidade especificadas. A forma como essas unidades são 

organizadas e operadas dentro da refinaria define seu esquema de refinação que 

pode ser simples ou complexa. 

As matérias prima das refinarias tem uma composição significativamente 

variável, portanto as Refinarias de petróleos são sistemas complexos com múltiplas 

operações que dependem umas das propriedades da carga e outras dos produtos 

desejados. 

Atendendo que não existem dois petróleos brutos iguais também não 

existem duas refinarias iguais no mundo, (SZKLO, 2008). 

Os esquemas de refinação são estabelecidos em função dos tipos de 

processos necessários, os quais são classificados segundo quatro grupos principais, 

que a seguir são mencionados: 



➢ Processos de Separação: 

Os processos que compõem este grupo são a destilação atmosférica, 

destilação a vácuo, estabilização de naftas, extracção de aromáticos, desasfaltação 

a propano, desaromatização a furfural, desparafinação a solvente, desparafinação a 

solvente, desoleificação e adsorção de N-parafinas. 

➢ Processos de Conversão: 

Os processos que compõem este grupo são Visco-redução, craqueamentos 

(térmico, retardado e catalítico), hidrocraqueamento, e os processos catalíticos, 

respectivamente reforming isomerização, polimerização e alquilação. 

➢ Processos de Tratamento: 

Englobam nesse grupo os processos, dessalgação electroestática, os 

tratamentos cáusticos, merox, bender e DEA/MEA. 

➢ Processos Auxiliares: 

Englobam nesse grupo os processos geração de hidrogénio, recuperação de 

enxofre e utilidades. 

Estes processos produzem derivados são processados em unidades de 

separação e conversão a fim de se encontrar os produtos finais, que dividem se em 

três grandes classes. 

Deacordo com SZKLO et all (2012, p. 19),  

«As classes de produtos petrolíferos são: 

✓ Classe dos Combustíveis (GA, GO, óleo combustível, GLP, QAV, 
querosene, coque de petróleo e óleos residuais; 
✓ Classe dos Produtos acabados não combustíveis (solventes, 
lubrificantes, graxas, asfalto e coque); 
✓ Classe dos Intermediários da Indústria química (nafta, etano, 
propano, butano, etileno, propileno, butilenos, butadieno e BTX)» 

 

Logo fica aqui sublinhando, que os processamentos do petróleo bruto em 

refinarias é a melhor via de aproveitar o ao máximo o seu potencial energético e com 

ampla lógica em geografias em que existe a produção de petróleo como é o caso de 

Angola. 

 

 



2. Impactos das refinarias para industrialização dos países 

A refinação de gera produtos acabados, produtos de base que são enviados 

para as petroquímicas.  

Estes produtos de são enviados para as petroquímicas e lá são transformados 

em produtos intermediários (crackers) que são conhecidos como a 1ª geração da 

petroquímica e as instalações indústrias onde são produzidos, são chamadas de 

centrais petroquímicas. 

De acordo a facilidade de logística de suprimentos, as centrais petroquímicas 

em geral localizam-se próximas de suas fontes de matérias-primas: as refinarias de 

petróleo e campos de produção de gás natural, ou seja unidades de produção de 

gás natural (UPGN) (MACHADO, 2012). 

Uma vez tendo os produtos intermediários ou seja os produtos petroquímicos 

de 1ª geração como butadieno, acetileno e outro, estes produtos são enviadas para 

as unidades onde se processam estes produtos intermédios para formar produtos 

finais, ou seja produtos petroquímicos finais como borracha e outros. 

As instalações onde são produzidos tais produtos petroquímicos finais são a 

conhecidas como instalações petroquímicas de 2ª geração, (MACHADO, 2012). 

Com avanço da tecnologia e a necessidade de maximizar o aproveitamento 

das matérias-primas, actualmente existe as instalações petroquímicas de 3ª geração 

que é composta por unidades de processamento industrial que se ocupa em 

transformar os polímeros, e os plásticos. Neste caso em particular a origem da 

matéria-prima nem sempre é material orgânico mineral, ou seja nem sempre provem 

das petroquímicas de 2ª geração e consequentemente nem sempre vem das 

refinarias. 

 

De acordo com GONÇALVES (2011) apud (MACHADO, 2012, p.17), 

«(…) os três elos da cadeia petroquímica estão 

caracterizados da seguinte forma: 
1ª geração: na produção de produtos petroquímicos básicos as centrais 

petroquímicas utilizam como matérias-primas o etano e propano/butano 
(ambos a partir do gás natural), nafta e gasóleo (ambos do petróleo). Os 
principais produtos obtidos são: eteno, propeno, butadieno, benzeno, 
tolueno e xileno; 2ª geração: empresas produtoras de resinas 
termoplásticas, que por meio de processos de polimerização utilizam 
eteno, propeno, benzeno, xileno e outros, para produção de polietileno, 
polipropileno, poliestireno, PVC, PET e outros. 3ª geração: Indústria de 
transformação de resinas plásticas em produtos acabados, produzindo 



embalagens, peças e componentes plásticos, utensílios domésticos, entre 
outros, para diversos segmentos de mercado.» 

 

A figura a baixo demonstra a integração destes destas gerações da industria 

petroquímica, com realce para as matérias-primas e suas origens e bem como os 

principais produtos.  

 

Figura 1 - Cadeia petroquímica com seus principais produtos. Fonte: MACHADO, 2019, p. 18. 

 

A maior parte destes produtos são matéria-prima, matéria-prima subsidiária ou 

produto de consumo para todas as outras indústrias, e em países onde se produz 

petróleos, faz mais sentido se estes bens vierem da indústria local. 

Para que estes bens sejam obtidos localmente é necessários que se 

industrializem os países a fim de viabilizar esta cadeia integrada de matérias-primas 

– produtos – bens de consumo. 

Nas elites técnicas entende-se por a industrialização, a transformação de um 

determinado espaço geográfico a partir da construção de indústrias e de empresas 

dicreta e indicretamente ligadas a essas indústrias, para aproveitar recursos, 



transforma-los em produtos com interesse económico, em escala industrial e de 

forma segura, para distribuir e satisfazer as necessidades de consumo no espaço 

geográfico onde estas industrias ou empresas operam. 

De forma geral apresentamos a classificação das indústrias é feita da seguinte 

forma: 

 

Figura 2- Classificação das indústrias 

Para funcionarem, estas indústrias precisam de combustíveis, matérias-primas, 

matérias-primas subsidiárias, aditivos, quando orgânicos, o inicio da sua produção é 

nas refinarias. 

Logo os países que têm petróleo para promovem a existência de produção 

destes bens de consumo, investem na capacidade de refinação e capacidade 

processamento petroquímico em seus países, para viabilizar a industrialização do 

crescimento da indústria transformadora. 

 

Resultados (Results) 

 

O histórico da refinação de petróleo em Angola é marcado por 5 registos, que 

consideramos ser importantes. Estes são: 



1. Inicio do processamento de petróleo aos 3 de Maio de 1958 com a fundação 

da PETROFINA refinaria da petrangol, Cacuaco, Luanda, Angola com a capacidade 

de Capacidade de 100.000 TM/ano; 

2. Passagem da PETROFINA para a Sonangol aos 26 de Julho de 2007; 

3. Sonangol comunica ao público em geral o inicio do projecto Refinaria do 

Lobito em Março de 2001, com prespectiva de processar diariamente cerca de 200 

mil barris de crude com o comprometimento de arranque no primeiro trimestre de 

2006 e de acordo o programa do executivo para o sector dos petróleos no período 

legislativo 2013/2017 prevê que a construção da refinaria de Lobito deverá ser 

concretizada até 2018, numa área de 3.805 hectares criando 10 mil postos de 

trabalho directos e indirectos. 

4. Em 2008/2009 lançou-se para o mercado de trabalho os primeiros Técnicos 

Superiores formados em Angola, Licenciados em Refinação de Petróleos pela 

Universidade Jean Piaget de Angola curso regularizado pelo decreto nº 48/04 de 23 

de Abril e posteriormente subsequência dos pelas Universidade de Belas curso 

regularizado pelo decreto nº 77/08 de 13 de Junho actualmente únicas com esta 

especialidade de formação a nível de ensino superior, a par do Instituto Nacional de 

Petróleos que também tem esta especialidade a nível de ensino Secundário (Médio). 

5. Em 2015 a Sonangol comunica ao público em geral o inicio do projecto 

Refinaria do Soyo cujas obras iniciaram aos 04 de Junho, com prespectiva de inicio 

de processamento deveria processar a partir 2017, 110 mil barris de petróleo por 

dia. 

1. Projectos de refinarias em Angola 

Projecto do Lobito 

Relactivo ao projecto do Lobito que pelo tempo de sua comunicação, vem se 

mostrando “passado para segundo plano”, do ponto de vista de tecnologia de 

refinação apuramos que venha ser uma refinaria de alta conversão, com processos 

de separação, conversão e auxiliares que transformariam a carga em derivados 

combustíveis e lubrificantes para consumo. 



A Refinaria do Lobito, que irá ocupar uma área de 3805 hectares, devia ficar 

concluída em 2018, depois de a primeira pedra ter sido lançada, em 2012, com um 

custo estimado em 5,6 mil milhões de dólares. A refinaria foi projectada para 

processar 200 mil barris de petróleo por dia e produzir combustíveis como gasolina, 

gasóleo, petróleo para a aviação (Jet A1) e outros derivados (JORNAL DE ANGOLA, 

2017). 

No ano de seu anúncio a prospecção em Angola era feita na bacia do baixo 

Congo (zona norte), logo o processamento do petróleo no Lobito (zona central) 

levaria aumento nos custos de transporte para levar o crude dos campos para 

refinaria na fase um e da refinaria para escoamento pelo país na segunda fase. Tal 

facto também influenciaria nos custos de operação da mesma refinaria. 

Projecto do Soyo 

Relactivo ao projecto ao projecto pretendia-se que a refinaria deve anualmente, 

produzir 44.500 toneladas de gás liquefeito de petróleo (LPG), 558.500 de gasolina, 

20.700 de benzeno, 437.200 de combustível para reactores, 853.400 de gasóleo e 

180.000 petróleo iluminante. 

A refinaria do Soyo, na província angolana do Zaire, foi projectada para uma 

capacidade para processar 110 mil barris de petróleo por dia quando entrar em 

funcionamento em, que na altura do seu inicio de obra, ao 05 de Julho de 2015, 

pretendia-se que esta deveria iniciar as suas actividades em 2017.A refinaria, cuja 

construção foi adjudicada à empresa China Tianchen Engineering Corp iniciou a ser 

erguida na localidade da Kifuquena, cinco quilómetros a sudoeste da cidade do 

Soyo, onde ocupa uma área superior a 220 hectares. 

Projecto do Namibe 

Relactivo ao projecto pretende-se, que deverá processar 400 000 BPD. O 

governo angolano concedeu 10 quilómetros quadrados de área para edificação do 

projecto denominado por NAMREF e o governo concordou em comprar 28 mil bpd 

de produtos refinados, aumentando para 364 mil bpd à medida que a produção 

sobe. 



Até data actual, estima-se que a primeira fase do projecto, que deverá durar 

três anos e meio, inclui a construção de um dessalino eléctrico de 10 milhões de 

toneladas. A instalação produzirá gasolina, diesel e betume. 

As empresas criaram um veículo de investimento para o projecto, a Namref, de 

propriedade de 75% pelo Rail Standard Service e 25% pela Fortland Consulting 

Company. 

2. Possível contributo das Refinarias na industrialização Angola 

O Índice de Produção Industrial (IPI) em Angola registou uma variação negativa 

de 2,6% no primeiro trimestre de 2018, comparando com o mesmo período do ano 

anterior, e desde 2015 que não sai do 'vermelho'. E isso condiciona o 

desenvolvimento económico. 

A primeira estratégia que os estados que pretendem atingir o desenvolvimento 

económico utilizam, é industrializar os seus países.  

A indústria angolana é maioritariamente constituída de indústrias de produção 

de Indústria de bens de consumo, este facto torna a indústria dependente de 

exportação de matéria-prima, até nos casos que a matéria-prima original é 

extraída em Angola.  

“Por exemplo a matéria-prima para indústria de tinta e vernizes é a cera, 

provém do Petróleo, mais fábricas como CIN em Angola dependem de 

importações das suas matérias-primas, todo porque temos no país capacidade 

de extracção de ceras no Petróleo, nos nossos mais de 50 anos de exploração 

petrolífera.”. 

Angola, tem recursos, espaço e oportunidades de investimentos. É necessário 

rever e efectivar as políticas do Plano Director para Reindustrialização de 

Angola, a luz da realidade industrial mundial. 

Sendo que o petróleo bruto, ainda é o principal recurso do país e a principal 

fonte de receita obtida a partir da sua exploração e venda, e outrossim importante é 

que o petróleo ainda continua no topo matriz energética mundial como matéria-

prima, Angola deve urgentemente garantir nos seus contratos de exploração da 

indústria petrolífera o crescimento do parque de refinação e instalação de 

petroquímicas. 



Esta garantia, baseia-se em uma realidade practicada por outros países como 

Brazil, EUA, que se chama INTERAGRAÇÃO INDUSTRIAL. Este integração 

baseada no aproveitamento ao máximo das matérias-primas para produzir para 

além de bens de consumo directo, produz-se também matéria-prima para outras 

indústrias. 

No caso de Angola essa integração industrial, começa com a integração 

da indústria petrolífera, e necessariamente com o crescimento da refinação e 

petroquímicas em Angola, de formas a garantir a autonomia da nossa 

indústria. 

Vejamos o impacto desta autonomia no modelo a seguir: 

 

Figura 3 - Modelo de integração industrial 

Usando vantagens estratégicas e económicas como a integração na SADC e 

outras comunidades regionais e mundiais onde Angola pode produzir e exportar 

diversas matéria-prima, matéria-prima subsidiária ou produto de consumo para todas 

as outras indústrias cuja cadeia inicialmente começa com o petróleo. Desta feita 

gerar crescimento e desenvolvimento económico. 



Conclusões (Conclusions) 

A refinação de petróleo tem uma função importante em nossas vidas, uma vez 

que a maioria dos meios de transportes é movida por derivados, tais como gasolina, 

diesel, querosene de avião e óleos combustíveis. 

O presente trabalho inicia por elucidar considerações sobre a indústria 

petrolífera e seus seguimentos, onde destaca-se a posição e a importância do 

seguimento refinação de petróleos. Tais seguimentos vão desde a pesquisa à 

distribuição dos derivados de petróleos, e dentre eles encontramos a refinação 

de petróleos que permite a separação do petróleo em diversos produtos 

petrolíferos aproveitando assim ao máximo o potencial do petróleo bruto. 

Na sequência são descritas directrizes básicas da indústria de refinação 

de petróleos, seus tipos de processos, principais tipos de esquemas de 

refinarias de petróleos e principais produtos obtidos nas refinarias que são 

categorizadas em três classes, nomeadamente a classe dos Combustíveis, 

classe dos Produtos acabados não combustíveis e a classe dos produtos 

Intermediários da Indústria química. 

Em suma, de acordo ao estado da industria petrolífera mundial, com sinais 

como preço do petróleo nos mercados internacionais, a tendência da evolução 

tecnológica mundial no campo das energias (como por exemplo os investimentos na 

produção de energias de fontes renováveis) e as restituições ambientais, bem como 

o estado actual da economia angolana, surge a necessidade de se valorizar o papel 

das refinarias em e aproveitar-se o seu possível contributo para valorizar ao máximo 

o seu potencial para economia em Angola. 

A refinação de petróleo tem a função de garantir o aproveitamento ao máximo 

do potencial energético do Petróleo Bruto. 

Como fruto da elaboração deste trabalho e das conclusões alcançadas, 

apresentamos as seguintes recomendações: 

✓ AO EXECUTIVO ANGOLANO, pela identidade do MINREPET, 

reforçamos as recomendações já comprovadas da necessidade de 

aumentar urgentemente o parque de refinação angolano; 

✓ AOS LEITORES deste trabalho que aproveitem os conteúdos aqui 

apresentados e que sirvam de base para estudos mais aprofundados 

para futuros trabalhos de investigação em temáticas sobre refinação 

petróleos, contextualizando a realidade Angolana. A estes sugere-se a 



pesquisa do tema ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR A REFINAÇÂO 

DE PETROLEOS EM ANGOLA. 
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Anexos (Appendices) 

Anexo 1 - Diagrama de produção da Refinaria de Luanda 

 

Fonte: Manual Guia, Visita À Refinaria De Luanda, (2014 pp.5 ) 
 
 
 
 



Anexo 2 - Fases de implementação da Refinaria do Lobito 

 
Fonte: SONANGOL, 2014 
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