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YPF tem plano de emergência para o desastre de La Plata 
 
A empresa de petróleo argentina YPF, situada na cidade de La Plata, parou suas 
operações no dia 2 de abril, devido a um incêndio em suas instalações de coque, 
provocado pelo forte temporal que se abateu na região. A petroleira implementou 
um plano de emergência que inclui aumento de produção em outras refinarias, 
importação e utilização de estoque regulador. A refinaria produz normalmente 
cerca de 4.700 barris por dia de óleos básicos do grupo I. 
 

 

Outra medida do plano de emergência é o reordenamento de pontos de distribuição 
logística, o que significa, por exemplo, trazer mais produtos de áreas onde hoje é 
possível abastecer, como a refinaria de Luján de Cuyo, em Mendoza. 
 
Fontes da empresa acreditam que a produção de óleos básicos será restabelecida até o 
final do mês de abril.  
 
O presidente e CEO da YPF, Miguel Galuccio, disse em entrevista à imprensa, em 
Buenos Aires, que o plano de normalização incluirá, como ponto principal, a aceleração 
da construção de uma nova planta de coque, que demandará um investimento da ordem 
de US$ 800 milhões. Galuccio lembrou ainda que com a perda da unidade de coque A, a 
produção de combustíveis sofrerá um impacto negativo de 7% sobre a produção total da 
companhia.  
 
Para cobrir a brecha na produção, a empresa terá que aumentar em 6% suas 
importações, o que não é considerado um número significativo pelo presidente.”Temos 
umas 9 ou 10 alternativas que podem nos ajudar a mitigar o volume faltante”, declarou 
Galuccio. 
 
Segundo especialistas do setor, é comum que as empresas de petróleo se ajudem com 
empréstimos de combustíveis, que são compensados no futuro. Entre as petroleiras que 
operam na Argentina, estão a Shell e a Petrobras. 
 


