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Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e Linhares, no Espírito Santo, foram as cidades escolhidas 
para as novas unidades da Petrobras 
 
A diretoria da Petrobras autorizou, em reunião na última quarta-feira, o início do projeto de 
engenharia básica da nova fábrica de fertilizantes de Mato Grosso do Sul. Embora a empresa 
tenha negado oficialmente a decisão favorável ao estado, uma graduada fonte da companhia 
confirmou para o BRASIL ECONÔMICO a localização tanto da unidade do Centro-Oeste, quanto 
a prevista para o Espírito Santo, que deverá ser erguida no município de Linhares, na Grande 
Vitória. 
 
Com capacidade para produzir aproximadamente 1 milhão de toneladas de amônia e 1 milhão 
de toneladas de uréia, a unidade vai ser instalada no município de Três Lagoas, na divisa com 
o estado de São Paulo, a 344 quilômetros da capital Campo Grande. Com a autorização, a 
diretoria dará início ao processo que definirá detalhes como os equipamentos e a montagem 
da fábrica. 
 
Além de permitir a redução das importações de fertilizantes, o empreendimento vai assegurar 
melhor aproveitamento do gás importado da Bolívia, hoje praticamente queimado na geração 
energética ou nas caldeiradas industriais. Do ponto de vista técnico, o insumo boliviano é 
composto por frações menos nobres de subprodutos como metano e outros mais nobres, como 
etano, propano e butano. De acordo com especialistas do setor, para ser melhor aproveitado, 
o etano e o propano devem ser aplicados na indústria química e petroquímica, enquanto o 
butano na fabricação de gás de botijão (GLP). 
 
"Com as fábricas de fertilizantes, será possível reduzir o desperdício de parte dessas frações 
mais nobres, hoje destinadas à geração de energia termelétrica", afirma um interlocutor da 
Petrobras, que pediu anonimato. "A queima para geração pode ocorrer só com o metano, sem 
perda de produtividade do gás. Para isso, o projeto vai demandar a instalação, junto à fábrica 
de fertilizantes, de uma unidade separadora para o gás natural (Unidade de Processamento do 
Gás Natural, ou UPGN)." 
 
A localização das fábricas obedeceu a três critérios; a proximidade do mercado no caso, os 
produtores agrícolas; a disponibilidade de um ramal de gasoduto; e incentivos fiscais. Com 
relação ao gasoduto, a fábrica de Três Lagoas será abastecida pelo Bolívia-Brasil, enquanto a 
unidade de Linhares será alimentada pela produção do litoral do ES. Do ponto de vista fiscal, o 
projeto capixaba se beneficia do Fundo de Recuperação do Estado do Espírito Santo (Funres), 
que permite o abatimento de parte do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica devido pelo 
projeto. 
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