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Qualidade dos básicos vai melhorar no mundo 
 
Aumenta a capacidade de produção mundial de óleos básicos de melhor 
qualidade, os classificados como grupos II e III, como reflexos principais 
das novas plantas de lubrificantes na região da Ásia-Pacífico. Os básicos 
do grupo I continuam em declínio, apesar de ainda representarem 62% da 
capacidade global. 
 
 
A capacidade global para a produção de óleos básicos hidrotratados do grupo 
II aumentou em cerca de 12%, e os do grupo III chegaram a um aumento de 
33% nos últimos 12 meses, enquanto a capacidade dos básicos do grupo I 
continuou o processo de redução, com queda de 4% no mesmo período. 
 
A produção do grupo I está, atualmente, em torno dos 95 milhões de litros por 
dia, ou seja, 62% da capacidade total de produção de óleos básicos. Há um 
ano, esse percentual estava em torno dos 66%, vindo de um patamar que, em 
2007, atingia a 68%. Esse declínio foi maior na América do Norte, que perdeu 
18% de sua capacidade com o fechamento das plantas da Citgo e da Marathon 
no ano passado. Na Europa, o declínio foi de 8% no último ano. 
 
O aumento substancial da capacidade de produção dos grupos II e III são 
reflexos principalmente de novas plantas na região da Ásia-Pacífico. A 
capacidade global do grupo II está hoje em torno dos 35,5 milhões de litros por 
dia, enquanto o grupo III atinge uma capacidade de cerca de 9,5 milhões de 
litros, saindo de um volume de 7,2 milhões de litros há um ano. 
 
As principais novas plantas de óleo básico hidrotratado incluem a Formosa 
Petrochemical, em Taiwan, com 1,6 milhão litros/dia, a joint-venture Pertamina-
SK, na Indonésia, com 1,1 milhão litros/dia e a planta da Petronas, na Malásia, 
com cerca de 1 milhão litros/dia. 
 
As perspectivas futuras mostram que, até 2013, deverá ocorrer um aumento de 
quase 10% na capacidade global de produção de óleos básicos, sendo que 
apenas 1,6 mil litros/dia serão do grupo I. As novas plantas serão da 
Shell/Qatar Petroleum com 4,5 milhões litros/dia. A planta de GTL Ras Laffan, 
no Qatar, está planejada para 2011, quando será também inaugurada a planta 
de grupo II da Chevron, em Pascagoula, nos Estados Unidos, com cerca de 4 
milhões litros/dia. 
  
Fonte: Lube Report 
 
 
 

 


