
Biodiesel de soja emite 57% menos poluentes que diesel, dizem EUA 
 
Depois de reconhecer o etanol de cana-de-açúcar como combustível eficiente, a Environmental 
Protection Agency (EPA—entidade governamental responsável pela formulação de critérios 
para incentivo ao uso de biocombustíveis nos Estados Unidos, divulgou os resultados finais da 
sua análise e recalculou as emissões do biodiesel de soja, conferindo ao biocombustível uma 
redução de 57% nas emissões em relação ao diesel mineral. 
 
Essa análise servirá como base legal para a implementação do Renewable Fuel Standard 2 
(KFS 2), programa que tem como meta para 2022 o consumo de 36 bilhões de galões de 
combustíveis renováveis nos EUA. Com essa revisão, a EPA enquadrou o biodiesel de soja 
como biocombustível adequado a atender as metas do programa norte-americano. 
 
Durante o processo de elaboração, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 
(Abiove) participou da consulta pública aberta pela EPA, tendo o Brasil espaço privilegiado de 
discussão proporcionado pelo Memorando de Entendimento sobre Biocombustíveis. 
 
Brasil Ecodiesel 
 
A Brasil Ecodiesel vai colocar à venda suas terras localizadas no Piauí, Ceará e Minas Gerais, 
segundo informação do presidente da empresa, Mauro Cerchiari. Segundo ele, das terras que a 
companhia possui no País, ela apenas irá conservar os 17 mil hectares que possui em Irecê, na 
Bahia. A medida faz parte de mais um passo na reestruturação estratégica, divulgada ontem. 
Segundo o documento, além da venda das terras, a empresa irá investir em pesquisa e 
desenvolvimento em oleaginosas alternativas, começando com o pinhão manso.  
 
O planejamento prevê parcerias estratégicas para as esmagadoras no Rio Grande do Sul e na 
Bahia, além de mapear o mercado das oportunidades para fusões e aquisições. "O setor é 
muito pulverizado ainda e muitas empresas estão ainda sofrendo com a crise financeira e com 
dificuldades em operar" disse ele. Segundo ele, se estas empresas derem ganho de escala, 
aumento de market share e incorporarem tecnologia à Brasil Ecodiesel, formas de associação 
serão aproveitadas. Segundo o documento, para atender os mercados do Sul e Sudeste de 
forma mais eficiente, novos investimentos industriais e no plantio serão feitos em uma nova 
unidade que poderá ser no Mato Grosso do Sul. "As negociações estão mais avançadas no 
Mato Grosso do Sul, mas estamos estudando também em outras regiões", disse. 
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