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Brasil produz apenas 43% de sua demanda de óleos básicos 
 

A produção brasileira de óleos básicos lubrificantes atingiu, em 2012, o volume  de 
608 mil m3, o que significou apenas 43% da demanda nacional. As importações 
responderam por cerca de 39,5% com um volume de 558 mil m3, sendo o restante 
do volume consumido, cerca de 248 mil m3, abastecido pela indústria do rerrefino. 
 

 

Os números do mercado brasileiro de lubrificantes, referentes ao ano de 2012, mostram 

uma queda na importação de óleos básicos de aproximadamente 4,5%, em relação ao 

volume importado em 2011, entretanto, ainda é um valor bastante significativo, pois 

corresponde a 39,5% da demanda nacional.  

 

Das refinarias brasileiras, apenas 3 produzem óleos lubrificantes. Com a Lubnor, no 

estado do Ceará, produzindo exclusivamente lubrificantes naftênicos, e as refinarias 

Reduc, no Rio de Janeiro, e Rlam, na Bahia, produzindo apenas óleos básicos do grupo 

I, todas necessidades de básicos dos grupos II e III, que têm apresentado um 

crescimento significativo, são importadas. A exceção fica por conta do início de 

produção do básico rerrefinado de grupo II da empresa Lwart. 

 

As importações de lubrificantes tiveram em 2012 um comportamento bastante peculiar, 

dependendo da classificação utilizada. Assim, podemos observar um aumento de quase 

144% do volume importado na classificação “outros”, que não determina o tipo de óleo. 

Outro aumento importante foi o volume de óleo para isolamento elétrico, o chamado 

óleo de transformador, que atingiu a quase 49,5 mil m
3
, representando um aumento de 

28,5% em relação ao ano anterior. 

 

Chamou também a atenção a queda em torno de 44% do volume de óleo para 

transmissão hidráulica. 

 

A classificação normalmente chamada de “óleos lubrificantes com aditivos”, que 

identificaria na prática todos os óleos acabados teve um ligeiro aumento de 1,25%, 

chegando a 43,5 mil m
3
. Já a classificação na qual é importada a maior parte dos óleos 

chamados sintéticos, exceto os do grupo III, teve um aumento de quase 12%, atingindo 

o volume de cerca de 11 mil m
3
. 

 

A revista LUBES EM FOCO prepara para a próxima edição um resumo completo do 

comportamento do mercado de lubrificanes no Brasil, para os seus assinantes. 

 


