
Escala prejudica rerrefino na China 

 

A China possui mais de 400 instalações capaz de reciclar óleos lubrificantes 

usados, porém a muitos são pequenos e não produzem óleos básicos. Cerca de 70% 

dos lubrificantes utilizados no país ainda são desperdiçados. Sistema ainda em 

estágio inicial necessita de padronização, de acordo com especialistas do setor. 

A indústria de recuperação de óleos da China ainda está em um estágio inicial de 

desenvolvimento, e os mecanismos de gerenciamento do óleo usado ou contaminado 

não estão maduros, afirma Chen Yipeng, gerente geral da Shanxi Xinhai Chemical Co,  

Ele conta 410 instalações capazes de reciclar óleos lubrificantes e afirma que os níveis 

de recuperação de óleo na China são bastante elevados, comparados com alguns países. 

O maior problema na indústria chinesa, entretanto, é que grande parte das instalações 

são muito pequenas, com 180 delas processando menos de 5 mil toneladas por ano, 

mais umas 100 processando menos de 10 mil t/ano, e somente 14 delas tratam mais de 

100 mil t/ano. 

Ainda segundo Yipeng, as instalações chinesas são também ineficientes e não produzem 

produtos de qualidade. “Estão muito voltadas a produzir diesel e outros produtos, e 

ainda sujeitas a dificuldades técnicas”, confirma Yipeng. 

Para melhorar o desempenho, os rerrefinadores chineses se beneficiariam da cooperação 

com empresas estrangeiras. “Eles querem aprender, e a introdução de experiências de 

gerenciamento e técnicas estrangeiras serão muito bem vindas. Mais empresas precisam 

considerar, por exemplo, a tecnologia de hidrogenação e técnicas de destilação 

molecular”, comenta o gerente. 

A China aumenta a demanda por produtos de alta qualidade, e os recicladores de óleos  

precisam capitalizar isso, para produzir melhores básicos e atender às necessidades do 

mercado. “O mercado necessita de uma melhor supervisão e padronização para um 

desenvolvimento a longo prazo, com uma escala apropriada e melhor tecnologia”, 

finaliza Chen Yipeng. 

 

Fonte: Lube Report 

 

 

 

 

 

 

 


