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Consumo aparente de combustíveis cresce 6,1% em 2012. 
 

O consumo aparente de combustíveis no mercado brasileiro em 2012 foi de 129,677 
bilhões de litros, o que representa um aumento de 6,1% em relação aos 122,220 
bilhões de litros referentes a 2011. Os dados foram divulgados em 28/2, no VIII 
Seminário de Avaliação do Mercado de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis 
da ANP, realizado no escritório central da Agência, no Rio de Janeiro. 

Houve aumento de 7% no consumo de óleo diesel na comparação entre 2011 e 2012, de 

52,264 bilhões de litros para 55,900 bilhões de litros. A mesma variação foi encontrada 

no consumo de biodiesel, de 2,580 bilhões de litros em 2011, para 2,762 bilhões de 

litros em 2012. 

O consumo de gasolina C foi de 39,698 bilhões de litros, um aumento de 11,9% em 

relação aos 35,491 bilhões de litros relativos a 2011. Com a redução do teor de adição 

de etanol anidro à gasolina A (para composição da gasolina C vendida ao consumidor) 

de 25% para 20% em outubro de 2011, o consumo de etanol anidro caiu 0,2%. 

O consumo de etanol hidratado, que havia sido 10,899 bilhões de litros em 2011, caiu 

para 9,850 bilhões de litros em 2012, o equivalente a uma diminuição de 9,6%. O etanol 

total (soma de anidro e hidratado) teve redução de 5,6% em 2012 frente a 2011, de 

18,851 bilhões de litros para 17,790 bilhões de litros. 

Ainda segundo os dados divulgados pela ANP, o consumo de gás liquefeito de petróleo 

(GLP) aumentou 0,5%, de 12,868 bilhões de litros para 12,926 bilhões de litros. O 

querosene de aviação (QAV) teve seu consumo ampliado em 4,8%, de 6,955 bilhões de 

litros para 7,292 bilhões de litros. No óleo combustível houve alta de 7,1%, de 3,672 

bilhões de litros para 3,934 bilhões de litros. 

A apresentação está disponível no link abaixo: 

http://www.anp.gov.br/?dw=64652 
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