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O Grupo ECB é uma holding brasileira administrada pelo empresário Erasmo Carlos Battistella criada para investir em empresas nos segmentos de biocombustíveis,
energias renováveis e agronegócio. A ECB controla a BSBIOS, maior empresa produtora de biodiesel no Brasil com plantas em Passo Fundo/RS e Marialva/PR. O Sr.
Battistella também é o presidente do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (APROBIO).
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Grupo ECB

APROBIO

 Entidade que representa e defende os interesses dos
produtores de biocombustíveis do Brasil.
Paraguay

Subsidiária Suíça
criada para dar suporte
às operações da ECB
no exterior e outros
investimentos do
grupo.

Holding não
Operacional

Importação e
Exportação

Holding não
Operacional

 Fundada em junho de 2011.
 10 grupos associados: 3Tentos, Grupo Barralcool,
Minerva Biodiesel, BioÓleo, Bocchi, BSBIOS, Caramuru,
Delta, ECB Group e Olfar.

Maior produtora de
Biodiesel do Brasil
Plantas em Passo
Fundo/RS e
Marialva/PR

Energias renováveis e
geração de energia
elétrica (PCHs)

Sociedade de Propósito
Específico (SPE)

Erasmo Carlos Battistella
CEO do Grupo ECB e Presidente da APROBIO
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Comparativo Combustíveis
HVO e SPK são biocombustíveis avançados limpos e de alta performance
Os biocombustíveis avançados como o Diesel Renovável (HVO) e o Querosene Renovável (SPK) apresentam uma nova alternativa para a redução das emissões de
gases de efeito estufa no setor de transportes e possuem caraterísticas físico-químicas superiores aos combustíveis fosseis e aos biocombustíveis convencionais
como o Biodiesel e o Etanol.
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Gasolina

Diesel (ULSD)

Etanol

Petróleo

Cana de Açúcar, Milho,
Beterraba

-

-

Usado Puro (Hidratado)
ou
Misturado com
Gasolina (Anidro)

Intensidade de Carbono
(gCO2/MJ)

101

102

70

Densidade Energética
(MJ/KG)

43

43

27

Oxigênio (%)

0%

0%

35%

Enxofre (ppm)

10 - 50

<15

<10

0-5

40 - 55
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Principais Matérias Primas

Mistura

Número de Cetano

Petróleo

Biodiesel
Soja e Oleaginosas,
Gordura Animal, UCO,
Óleo de Palma, Milho,
Óleo de Algodão e
Resíduos

HVO
Soja e Oleaginosas,
Gordura Animal, UCO,
Óleo de Palma, Milho,
Óleo de Algodão, Tall
Oil e Resíduos

SPK
Soja e Oleaginosas,
Gordura Animal, UCO,
Óleo de Palma, Milho,
Óleo de Algodão, Tall
Oil e Resíduos

Atualmente B10,
Drop in Fuel
Drop in Fuel
definido até B15 e
(Pode ser usado Puro ou (Pode ser usado Puro ou
potencialmente até B20
Misturado)
Misturado)
ou B30.
34

30

30

38

44

43,9

11%

0%

0%

<2

<2

<2

50 - 65

70 - 90

70 - 90
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Custo Benefício
HVO custa mais, mas gera mais benefícios ambientais, sociais e econômicos
Os biocombustíveis avançados como o HVO ainda são caros quando comparados com os combustíveis fósseis, porém os seus grandes benefícios ambientais, sociais
e econômicos justificam o seu consumo. Para o futuro, com o desenvolvimento da indústria espera-se que os seus preços se aproximem aos dos combustíveis
fósseis.
Comparativo Intensidade de Carbono por gCO2/MJ

Benefícios Ambientais, Sociais e Econômicos
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 Descarbonização do setor de transportes.

 Geração de empregos principalmente em áreas
rurais.
-67%
 Criação de valor para resíduos agrícolas e animais.
-71%
34
30

-83%

 Melhora na balança comercial com aumento das

exportações de biocombustíveis.
17

 Desenvolvimento de outras industrias como
biofertilizantes, bioquímicos, entre outras.
Diesel (ULSD)

Biodiesel

HVO

HVO (UCO)
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HVO no Brasil no Curto Prazo
Solução para frotas urbanas e para o aumento da utilização de Biodiesel
No curto prazo o HVO surge como uma solução para redução das emissões de frotas de veículos urbanos como ônibus, caminhões de lixo, viaturas policiais, ônibus
escolares e ambulâncias. E ao ser misturado com Biodiesel melhora significantemente as propriedades de condensação, oxidação e conteúdo energético do blend,
permitindo o incremento de utilização do Biodiesel.
Blend para redução de CO2 no transporte privado

Frotas Urbanas
 Maior volume de energia.
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20%
Diesel
40%

 Sem problema de condensação.
 Sem problema de oxidação.

HVO

Biodiesel

 Redução de 60% na emissão de CO2.
 Redução de 70% de NOx e SOx.

Ônibus

Só a frota de ônibus de São
Paulo/SP utiliza 110 milhões
de litros por mês de diesel.

Viaturas

Caminhões de Lixo

Ônibus Escolares

Ambulâncias

 Estímulo a produção.

40%

Solução para redução de emissões de frotas públicas urbanas
 Redução de 70% na emissão de CO2.
30%

HVO

Biodiesel  Redução de 90% de NOx e SOx.

 Sem necessidade de investimentos na
frota.

 Sem necessidade de investimentos na
70%

infraestrutura.
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HVO no Brasil
Visão 2030
Para atingir volumes de redução de emissão CO2, NOx e SOx que atendam os padrões projetados para o futuro sustentável seria necessário investimentos em toda
cadeia de produção e na distribuição.

Projeção de Consumo para um blend com 40% HVO 20% Biodiesel
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Em bilhões de litros

Necessidade de Investimentos
Diesel

12,80

HVO

 Produção e esmagamento de Soja

25,60

64,00

Biodiesel

25,60

Necessidade de Matérias Primas

 Produção de Gorduras Animais

 Plantas de Biodiesel

Para atender o consumo de diesel projetado de 56,2 bilhões de litros com biodiesel e HVO será
necessário:
 Produzir e processar 168 milhões de toneladas de soja.

 Plantas de HVO

 Se fosse atendido somente com gordura bovina seria necessário abater mais de 1 bilhão

de cabeças por ano.
 Investir no desenvolvimento de novas fontes de produção de matérias primas e coleta de

 Coleta de Resíduos (Óleo de Cozinha Usado)

resíduos, como óleo de cozinha usado, seria vital.
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Matérias Primas
Cone Sul é a região com maior disponibilidade de matérias primas do mundo
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A região do Cone Sul composta por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai apresenta a maior disponibilidade de matérias primas do mundo, possibilitando assim a
região ser a principal produtora e exportadora de biocombustíveis do planeta.

Países Nórdicos
Tall Oil (Óleo de Pinho)

Alemanha
Canola e Soja

EUA
Milho
Soja e Oleaginosas

China

Gordura Animal

Gordura Animal
Colômbia
Óleo de Palma
Indonésia e Tailândia

Bolívia

Óleo de Palma

Soja (Potencial)
Chile

Cone Sul

Óleo de Peixe (Potencial)

Soja, Canola, Girassol, Carinata,
Macaúba, Palma, Cana de
Açúcar, Milho, Gordura Animal,
UCO.
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OPEB Verde
Brasil tem o dever de liderar a OPEB Verde
O Brasil devido ao seu tamanho, importância na região e quantidade de matéria prima disponível tem o dever de liderar a Organização dos Países Produtores e
Exportadores de Biocombustíveis (OPEB).

Brasil

OPEB Verde

Economia
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 8ª maior economia do mundo e maior economia da América Latina
 PIB de USD 2 trilhões
 População de 210 milhões de pessoas
 5° maior país do mundo
Abastecimento de Combustíveis

 7° maior consumidor de derivados de petróleo do mundo
 19 refinarias
 51 plantas de biodiesel
 371 usinas de etanol
Matérias Primas
 Segundo maior produtor de soja do mundo

Membros da OPEB Verde
Potenciais Membros da OPEB Verde

 Maior produtor de cana de açúcar do mundo
 Segundo maior produtor de carne do mundo e maior exportador
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OPEB Verde
Desenvolvimento econômico e social e soberania
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A produção de biocombustível movimenta cadeias produtivas extremamente pulverizadas, injetando recursos de forma decentralizada na economia. Além disso, a
produção de óleos vegetais gera matéria-prima para a indústria de alimentos.

Desenvolvimento Econômico e Social

Soberania e segurança nacional

Desenvolvimento Econômico

Energia e segurança alimentar

 Investimentos na produção agrícola.

 Ao incentivar o Biodiesel e o HVO o país sai na frente e garante a energia limpa e

 Investimentos na agroindústria.
 Adição de valor ao processar insumos que atualmente são exportados in natura.

 Crescimento na balança comercial com exportação de produtos processados com
maior valor agregado.

renovável que será obrigatória no futuro.
 Com os investimentos em produção e tecnologia acontecendo desde já o Brasil

será um produtor competitivo, capaz de abastecer mercados com maior demanda e
com maiores prêmios econômicos para aquisição desses combustíveis.
 Ao processar matérias primas agrícolas para produção de combustíveis gera-se

insumos importantes para produção de proteína animal e proteína vegetal
Desenvolvimento Social

 Geração de emprego e renda com incremento da produção local.

concentrada, promovendo a segurança alimentar da população.
 Ao adicionar valor na porção da produção agrícola destinada para a energia, a

 Aumento na arrecadação de impostos nas cadeias de produção.

parte destinada para a alimentação passa a sofrer menos impacto de custo e se

 Produção decentralizada de insumos e matérias-primas, gerando melhores

torna mais barata.

oportunidades para pequenos produtores e coletores urbanos.
 Programas de incentivos ligados aos benefícios ambientais e de saúde.

• Energia limpa e renovável a partir da produção nacional.
• Mais insumos e a um menor custo para produção de alimentos.
• Exportação de energia e alimentos com maior valor agregado.
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Contatos
Grupo ECB e APROBIO

Grupo ECB
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Erasmo Carlos Battistella
Presidente
E-mail: erasmo@ecbgroup.com.br

Rod RS 153, KM 01, n° 320, Porto Seco
Passo Fundo, Rio Grande do Sul
CEP: 99.000-197
Telefone: +55 54 3632.0800
Site: www.ecbgroup.com.br

APROBIO
Erasmo Carlos Battistella
Presidente do Conselho de Administração
E-mail: aprobio@aprobio.com.br
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1903 – Conj. 91 – Jardim Paulistano
São Paulo, São Paulo
CEP: 01452-001
Telefone: +55 11 3031.4721
Site: www.aprobio.com.br
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