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Importação de óleo branco bate recorde em 2009 
 
De acordo com pesquisa realizada pela revista LUBES EM FOCO, o mercado 
brasileiro importou, em 2009, cerca de 65% a mais de óleo branco, 
comparativamente com o ano de 2008. Esse substancial aumento se deu no ano em 
que o mercado total apresentou uma queda perto dos 7%, e as importações totais de 
lubrificantes caíram 18%. 
 
A pesquisa completa de mercado, que está sendo publicada na edição 16 da revista 

LUBES EM FOCO, mostra ainda que a importação de óleos lubrificantes sem aditivos 

caiu 26,5%, enquanto a de óleos lubrificantes com aditivos teve queda de 27,7%, em 

comparação com os números de 2008.  

 

A importação registrada na alíquota de “outros” teve um aumento também recorde da 

ordem de 66%, com relação a 2008. Se for comparado com o número de 2007, o aumento 

chega à impressionante marca dos 185%, ou seja, quase triplicou, enquanto o óleo branco, 

também comparado a 2007, teve um aumento de 106%. 

 

Os óleos brancos são largamente empregados como matéria-prima em indústrias do tipo: 

 a) Indústria de cosméticos: Na fabricação de cremes de beleza, loções, preparados para 

cabelo, óleos para massagens etc.  

b) Indústria alimentícia: Como lubrificante para máquinas de processamento de alimentos, 

desmoldantes para formas de pães, massas, chocolate e enlatados, e como protetor contra 

corrosão. 

c) Indústria Farmacêutica: Na fabricação de cremes, desodorantes, óleos corporais, 

shapoo, óleos e loção de bronzear, pomadas e outros; 

d) Indústria Eletro-eletrônica: Como protetor de componentes elétricos, enchimentos de 

cabos 

Outras aplicações como na indústria de tintas, artefatos de borracha, indústria textil, 

agropecuária,  na lubrificação de relógios e mecanismos delicados e na indústria de 

instrumentos de precisão.  

O óleo branco é também conhecido como óleo de parafina ou vaselina líquida. 

 

Não se tem notícia de que alguma dessas indústrias tenham tido um crescimento 

significativo no ano de 2009. 


