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DESINVESTIMENTO PETROBRAS NO CEARÁ -  

A Petrobras anunciou no dia 04 de março, através de seu site, a pretensão de vender 104 
concessões em todo País, sendo duas delas no Ceará. A maior destas concessões no Ceará é o 
Campo de Fazenda Belém.  

Caso não ache compradores, resta o risco do campo ter sua operação encerrada. Esse 
fechamento prejudica a cadeia de produção no Ceará, pois FZB representa 20% do petróleo 
processado pela LUBNOR. 

FAZENDA BELÉM -  

 

O Campo de FAZENDA BELÉM (FZB) foi descoberto em março de 1980 com a perfuração 
do poço 9-FZB-1-CE e se localiza no leste do Ceará, nos Municípios de Aracati e Icapuí, ao 
noroeste da bacia Potiguar emersa. 

O campo produz óleo dos reservatórios da Formação Açu, da Bacia Potiguar, em arenitos e 
apresenta um óleo com viscosidade média de 13.000 cP. O campo entrou em produção em 
janeiro de 1981. Em dezembro de 1991 registrou o pico de produção com uma vazão média 
de 5134,52 barris de óleo por dia. 

Na área da concessão de Fazenda Belém foram perfurados cerca de 1000 poços e atualmente 
há 395 poços em produção e 58 poços injetores de água. Para a realização da atividade de 
produção no campo de FZB, a Petrobras mantém cerca de 190 empregados diretos (próprios e 
terceirizados) e suas atividades afetam mais cerca de 250 trabalhadores de forma indireta.  

A produção média de FZB é de 1500 Barris por dia (últimos 12 meses). A produção diária 
atual, após a perfuração recente de 60 poços, encontra-se em cerca de 1800 Barris por dia. O 
preço do Barril de petróleo tipo BRENT, referência para o mercado de petróleo, se encontra 
em cerca de 50 dólares por barril. 



IRRIGAÇÃO COM ÁGUA PRODUZIDA -  Além da produção de petróleo, o campo de FZB 
tem um potencial de irrigação com água residual de até 150 hectares para produção de palma, 
utilizada na produção de biocombustíveis. 

A concessão do Campo de Fazenda Belém é um dos motivos para a localização LUBNOR no 
Ceará. 

 

LUBNOR - 

A FÁBRICA DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE – LUBNOR ocupa uma área de 218 mil 
metros quadrados, sendo a usina a única em produção de asfalto no Ceará, além de contribuir 
de forma significativa para a produção nacional. 

 
( Foto: JUAREZ CAVALCANTI ) 

Com produção de quase 10 mil barris de petróleo por dia, a Lubnor completou 49 anos de 
atividade no Ceará. Localizada no bairro Mucuripe, a unidade foi inaugurada pela Petrobras 
em 1966 e processa diversos itens, sendo um dos principais contribuintes de impostos 
estaduais. 

Iniciou suas atividades como Fábrica de Asfalto de Fortaleza – ASFOR e, desde então, passou 
por várias ampliações e instalação de novas unidades de processo. Os resultados conquistados 
em 2014 pela refinaria permitiram um novo recorde anual de vendas de asfalto, com a marca 
de 450 mil toneladas 

Lubrificantes  

A Lubnor é a única refinaria no Brasil que processa petróleos naftênicos. Este tipo de 
derivado é apropriado para lubrificantes de alta estabilidade, isolante térmico de 
transformadores de alta voltagem, amortecedores para veículos e equipamentos pneumáticos, 
borrachas, formulação de graxas especiais e óleo de corte para a indústria metalúrgica e de 
refrigeração, além da fabricação de artigos para calçados. A refinaria cearense produz ainda 
óleos combustíveis industriais, empregados na produção de energia em turbinas a gás e de 
calor e em fornos e caldeiras, inclusive de navios. 

  



Arrecadação 

A LUBNOR possui um papel relevante na economia cearense por ser uma das principais 
arrecadadoras do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em 2013, 
esteve entre as principais contribuintes do Estado, ao lado de empresas como a operadora Oi e 
a Companhia Coelce. 

OUTRAS ATIVIDADES PETROBRAS NO CEARÁ -  

Além do campo de FZB e da LUBNOR, a PETROBRAS marca presença no âmbito do 
mercado cearense com atividades realizadas pela PBIO – Petrobras Biocombustíveis, através 
da fábrica de biodiesel de Quixadá, com a comercialização de derivados através da BR 
Distribuidora e sua rede de postos, com a Unidade de Regaseificação do Pecem, além dos 
campos produtores de petróleo marítimos em Paracuru. 

COMO SE RELACIONAM O CAMPO DE FAZENDA BELÉM E A 
LUBNOR -  

A LUBNOR é beneficiada pela produção interna do óleo de FZB, que corresponde a 20% da 
sua capacidade de processamento. Como dito anteriormente, A LUBNOR se especializou no 
processamento de óleos naftênicos  que são produzidos basicamente em FZB e no campo de 
Fazenda Alegre, no estado do Espírito Santo. Este tipo de petróleo é apropriado para 
lubrificantes por apresentar  alta viscosidade e alta estabilidade. 

Para atender à LUBNOR, o Campo de FZB se desenvolveu através de elevados investimentos 
na perfuração de poços, aquisição de geradores de vapor e outras instalações de 
processamento primário do petróleo produzido nos municípios de Icapui e Aracati. O sistema 
produtivo do campo exige elevada expertise técnica e operacional, o que gera empregos de 
alta qualificação e bons salários.  

Quanto à sua reserva, a campo de Fazenda Belém pode ser classificado como um campo 
gigante, com volume de óleo original de 535 milhões de barris. Ele é considerado um “campo 
maduro”, mas recentemente foram perfurados cerca de 120 poços e há perspectiva de perfurar 
mais cerca 800 poços.  

PROGRAMAS SOCIO/CULTURAIS/AMBIENTAIS DA PETROBRAS 
NO CEARÁ –  

No último parágrafo deste documento, listamos uma série do programas de relacionamento da 
Petrobras com as comunidades onde ela atual, e que no nosso caso, se relacionam aos projetos 
realizados em Fortaleza, Caucaia, Quixadá, Paracuru, Icapui e Aracati. 

  



CONCLUSÃO: 

O Desinvestimento PETROBRAS no Ceará poderá dar início a uma série de prejuízos ao 
estado do Ceará e também às suas comunidades, seja através da redução da arrecadação, seja 
através da cessação de programas de apoios às comunidades onde a Petrobras atua. 

No que diz respeito à FZB, a situação atual de mercado do setor petróleo não justifica a venda 
da concessão. Para que Fazenda Belém se justifique, basta que o preço do petróleo suba mais 
um pouco e se desenvolva um programa de redução de custos operacionais, sem redução de 
pessoal. A venda da concessão poderá ocasionar a redução, ou até cessação, do pagamento de 
royalties e outras participações a municípios e proprietários de terras. Se o campo for fechado 
ou vendido, o Ceará terá muitas perdas, sendo elas técnicas, econômicas e sociais.  

A Petrobras está produzindo nestes municípios há mais de 30 anos e tem uma obrigação, um 
compromisso com a sociedade onde ela está inserida. 

Em relação à LUBNOR, a venda da concessão de FZB poderá trazer redução do volume 
processado pela refinaria, causando a redução de vendas e consequente queda de arrecadação 
para o estado. 

A AEPET vê a necessidade de ação por parte das Forças Políticas cearenses junto à 
Presidência da Petrobras para a suspensão da venda do campo e indica a necessidade de uma 
melhor avaliação dos impactos em toda a cadeia produtiva de petróleo e derivados no estado 
do Ceará.  

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRAS 
DO NORDESTE SETENTRIONAL – [AEPET-NS] 

 

Segue lista de projetos sócio-ambientais. 

  



PROJETOS SOCIO-AMBIENTAIS PETROBRAS NO CEARÁ -  

A Petrobras realiza ações de responsabilidade social junto às comunidades do seu entorno. Os 
projetos sociais fazem parte do Programa Petrobras Socioambiental, que tem foco sobretudo 
no desenvolvimento de atividades voltadas às comunidades, na área de influência das 
unidades da companhia. 

Projeto: PROMIMP - Programa de Mobilização da Indústria Nacional do Petróleo (Prominp) 
212 vagas para ensino técnico, médio e superior, em oito cursos, todos em Fortaleza. O 
objetivo é qualificar mão de obra para o setor de petróleo e gás natural no País. 
Nome da instituição: Várias 
Local de realização: Fortaleza 
 
Projeto: Capacitação em Mecânica de Motocicletas 
Nome da instituição: Instituto Nordeste 21 
Local de realização: Aracati 
 
Projeto: Peixe Nosso de Cada Dia 
Nome da instituição: Colônia de Pescadores Profissionais Artesanais e Aquicultores Z-14 de 
Banabuiu 
Local de realização: Banabuiú 
 
Projeto: Descarte Consciente 
Nome da instituição: Centro de Convivência Dom Helder Camara 
Local de realização: Caucaia 
Projeto: Desenvolvendo Gerações, Transformando Vidas  
Nome da instituição: IEP- Instituto de Educação Portal 
Local de realização: Caucaia 
 
Projeto: Acertando o Passo com o Futuro 
Nome da instituição: EDISCA - Escola de Dança e Integração Social para Criança e 
Adolescente 
Local de realização: Fortaleza 
 
Projeto: Arte e Construção da Cidadania 
Nome da instituição: Grupo Bailarinos de Cristo Amor e Doações – BCAD 
Local de realização: Fortaleza 
 
Projeto: Refinando Pessoas II 
Nome da instituição: Centro de Estudos Articulação e Referência Sobre Assentamentos 
Humanos - Cearah Periferia 
Local de realização: Fortaleza 
 
Projeto: Teia de Costura: Formando Cidadãos e Gerando Renda 
Nome da instituição: Associação União de Jovens do Vicente Pinzon 
Local de realização: Fortaleza 
 
Projeto:  
Favela Sobre Favela - Núcleo de Artes Visuais 
Nome da instituição: Instituto Povo do Mar - IPOM 
Local de realização: Fortaleza 
 



Projeto: Terra Produtiva 
Nome da instituição: Associação dos Criadores de Camarão de Icapui – ACCI 
Local de realização: Icapuí 
 
Projeto: Mulheres Atuantes no Empreendedorismo Solidário - 
MAES 
Nome da instituição: Instituto De Integração e Capacitação da  Família 
Local de realização: Paracuru 
 
Projeto: Centro Cultural, Esportivo e de Formação Profissional 
Nome da instituição: Força Flor Desenvolvimento Humano e Defesa Cultural 
Local de realização: Paracuru 
 
Projeto: Ciranda da Cidadania e Empreendedorismo Jovem em Quixadá 
Nome da instituição: Centro de Desenvolvimento do Trabalho Integrado ao Social 
Local de realização: Quixadá 
 
Projeto: Escola de Cinema do Sertão  
Nome da instituição: Instituto Assum Preto, De Arte, Cultura,  Cidadania e Meio Ambiente 
Local de realização: Quixadá 
 
Projeto: Produção de Hortaliças Comunitária Sob o Uso da Técnica de Hidroponia 
Nome da instituição: Sociedade Brasileira de Estudo Pesquisa e Tecnologia 
Local de realização: Quixadá 
 
Projeto: Plantando Energia 
Nome da instituição: Instituto Juazeiro de Desenvolvimento  Sustentável 
Local de realização: São Gonçalo do Amarante 
 
Projeto: Jovem Empreendedor Rural 
Nome da instituição: Agência de Desenvolvimento Econômico Local 
Local de realização: São Gonçalo do Amarante 
 
Projeto: Não a Violência Sexual no Local de realização 
Nome da instituição: Associação Barracada Amizade 
Local de realização: São Gonçalo do Amarante 
 
Projeto ambiental: Irrigação com água Produzida 
Instituição: EMBRAPA 
Local de realização: Aracati/Icapui 
 

FIM. 




