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Petrobras sobre recorde de Diesel S-10 e asfalto 
— 

 

Rio de Janeiro, 7 de agosto de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que bateu 

o recorde de vendas de Diesel S-10 no mercado brasileiro. A Companhia comercializou 1,78 

milhão m³, valor 12,7% acima do recorde anterior ocorrido em julho de 2019, quando as vendas 

atingiram 1,58 milhão m³. 

O recorde de vendas do Diesel S-10 reflete as rápidas ações comerciais implementadas com o 

objetivo de mitigar os efeitos da pandemia sobre a demanda de combustíveis e o 

direcionamento do mercado para o produto com mais baixo teor de enxofre, em substituição 

ao Diesel S-500. 

Recorde de produção de Diesel S-10 na Replan 

A refinaria de Paulínia (Replan), localizada no estado de São Paulo, bateu o recorde de produção 

de Diesel S-10 pelo segundo mês consecutivo. Em julho, a refinaria atingiu a marca de 350 mil 

m³, valor 22% superior ao recorde de junho, quando a produção havia sido de 287 mil m³. 

Além do recorde de produção, a refinaria obteve a melhor marca mensal de venda local do 

Diesel S-10. Do total de vendas da Replan, 237 mil m³ foram para o mercado da região, 

enquanto o restante foi destinado por oleodutos para atendimento a outros estados. O recorde 

anterior era de 213 mil m³, vendidos em outubro de 2014. O recorde de venda local do Diesel S-

10 reflete o direcionamento do mercado para o produto com mais baixo teor de enxofre, em 

substituição ao Diesel S-500, utilizado apenas por veículos fabricados até 2011. Em julho, foi a 

primeira vez que as vendas do S-10 superaram as de S-500 na Replan, passando a representar 

51,9% do total da comercialização de diesel da refinaria. 

Recorde de vendas de asfalto 

Em julho, as vendas de asfalto da Petrobras também foram recordes, atingindo 227 mil 

toneladas, o maior volume mensal desde setembro de 2016. As vendas de asfalto de janeiro a 

julho de 2020 foram de 1,16 milhões de toneladas, representando o melhor resultado dos 

últimos quatro anos para esse período e um crescimento de 33% em relação aos sete primeiros 

meses de 2019.  
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Recorde de produção de asfalto na Replan 

De janeiro a julho de 2020, a produção de asfalto da Replan atingiu 183,7 mil toneladas, o maior 

valor dos últimos cinco anos para esse período de sete meses, um aumento de 108% em 

comparação ao mesmo período do ano passado. 

A produção de asfalto em julho de 2020 foi de 34,4 mil toneladas, 49% superior a julho de 2019. 

Este também foi o maior volume registrado para o mês de julho nos últimos cinco anos. O 

asfalto produzido pela Replan é o CAP 30/45, um dos produtos de alto valor agregado da 

refinaria. 


