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01. 
Introdução 

Em complemento à análise da evolução dos consumos durante o 2º trimestre de 2022 (Informação nº 140), 
apresentamos a adenda a esta Informação com a evolução do consumo dos lubrificantes no mesmo 
trimestre, no homólogo e no anterior, com base nos dados publicados pela APA1. Estes valores incluem 
todos os lubrificantes novos introduzidos no mercado, quer diretamente quer incorporados em 
equipamentos (por exemplo, veículos automóveis novos). 

02. 

Consumos 

Da análise da Figura 1 ao Quadro 2 pode verificar-se a evolução dos consumos dos vários segmentos dos 
lubrificantes, em comparação com o trimestre homólogo e anterior. O consumo dos lubrificantes no 2º 
trimestre de 2022 atingiu um total de cerca de 20,7 milhares de toneladas. Em relação ao período 
homólogo, desceu 52 toneladas (-0,2%) e em relação ao trimestre anterior subiu 801 toneladas (+4,0%).  

 

Figura 1 – Variação do consumo de lubrificantes - 2º trimestre de 2021, 1º trimestre de 2022 e 2º trimestre de 2022. 

 

1 Entidades Gestoras do SIGOU | Agência Portuguesa do Ambiente (apambiente.pt) 

https://www.apetro.pt/folder/galeria/ficheiro/2145_Informacao-140-2-trim-2022_x8vzcedn2b.pdf
https://apambiente.pt/residuos/entidades-gestoras-do-sigou
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No Quadro 1 apresentam-se os consumos trimestrais destes produtos, onde constam os dados detalhados 
na análise anterior. 

 

Quadro 1 - Consumos Trimestrais. 

Tipo de Produto 

(toneladas) 

2º 
Trimestre 

2021 

1º 
Trimestre 

2021 

2º 
Trimestre 

2022 

Variação 
Trimestre 

Homólogo (%) 

Variação 
Trimestre 

Anterior (%) 

Óleos motor veículos ligeiros |1A+1A1  6655 6577 6601 -0,8 0,4 

Óleos motor veículos pesados |1B+1B1+1B2+1D 3254 3189 3142 -3,4 -1,5 

Óleos de processo |7A+7A1+7A2  2144 1962 1891 -11,8 -3,6 

Óleos transmissão auto |2A+2B  1547 1407 1415 -8,5 0,6 

Óleos para compressores e outros óleos para 
indústria | 6A+6B+6C 

1152 1271 1213 5,3 -4,6 

Massas lubrificantes |3A1+3A2  602 467 516 -14,3 10,5 

Óleos para turbinas e isolantes para 
transformadores |5A+5B  

372 333 438 17,7 31,5 

Óleos para trabalho de metais |4A+4B+4C+4D  641 565 653 1,9 15,6 

Óleos motor 2T |1C  257 220 298 16,0 35,5 

Óleos engrenagens, hidráulicos indústria e 
amortecedores |2C+2D+2D1  

4172 3942 4572 9,6 16,0 

Óleos base |8A  17 27 22 29,4 -18,5 

Total 20813 19960 20761 -0,2 4,0 

 

No Quadro 2 apresentamos os consumos acumulados destes produtos, assim como a sua variação entre 
2021 e 2022.  

Quadro 2 – Consumos Anuais Acumulados. 

Tipo de Produto 

(toneladas) 

2º 
Trimestre 

2021 - 
acumulado 

(ton) 

2º 
Trimestre 

2022 - 
acumulado 

(ton) 

Variação (%) 

Óleos motor veículos ligeiros |1A+1A1  12214 13178 7,9 

Óleos motor veículos pesados |1B+1B1+1B2+1D 6607 6331 -4,2 
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Óleos de processo |7A+7A1+7A2  4023 3853 -4,2 

Óleos transmissão auto |2A+2B  2953 2822 -4,4 

Óleos para compressores e outros óleos para 
indústria | 6A+6B+6C 2370 2484 4,8 

Massas lubrificantes |3A1+3A2  1456 983 -32,5 

Óleos para turbinas e isolantes para 
transformadores |5A+5B  736 771 4,8 

Óleos para trabalho de metais |4A+4B+4C+4D  1278 1218 -4,7 

Óleos motor 2T |1C  446 518 16,1 

Óleos engrenagens, hidráulicos indústria e 
amortecedores |2C+2D+2D1  8407 8514 1,3 

Óleos base |8A  35 49 40,0 

Total 40525 40721 0,5 

03.  

Conclusões 

O consumo total de lubrificantes no 2º trimestre de 2022 desceu em relação ao trimestre homólogo (-0,2%), 
mas subiu em relação ao trimestre anterior (+4,0%).  

Já em relação aos valores acumulados no 1º semestre de 2022 o consumo de lubrificantes subiu 0,5% 
face ao período homologo. 

 


