
 

Tereos obtém certificação CARB para exportação de etanol 

com melhor nota entre os produtores brasileiros 

Unidade Tanabi é a primeira do grupo a receber a certificação no programa, que 

permite exportar o combustível para a Califórnia e incentiva o uso de combustíveis 

com baixo teor de carbono nos EUA 

 

Olímpia, fevereiro de 2022 – A Tereos, uma das líderes mundiais na produção de 

açúcar, etanol e bioenergia, acaba de obter mais uma certificação que reforça sua 

atuação sustentável. A unidade Tanabi foi a primeira do grupo a receber a certificação 

CARB, programa que visa engajar as produtoras na redução das emissões de gases de 

efeito estufa por meio do incentivo de uso de biocombustíveis com baixo teor de carbono 

nos Estados Unidos. 

O CARB (California Air Resources Board) é o organismo da California (EUA) que define 

regras para controle de poluição atmosférica. Dentro desse contexto, o programa possui 

uma metodologia própria para cálculo da intensidade de carbono (CI) do biocombustível 

comercializado, ou seja, a emissão de gases de efeito estufa por litro de combustível 

até a sua chegada na Califórnia. 

A unidade de Tanabi da Tereos obteve o melhor resultado de CI entre os produtores 

certificados de etanol de cana-de-açúcar do Brasil, de acordo com a base atualizada em 

fevereiro*. Foi também a melhor nota entre as usinas brasileiras no novo formato de 

certificação do CARB, o que atesta a baixa emissão de carbono do etanol produzido 

pela Tereos e o foco em sustentabilidade da empresa. 

“Para nós, é muito gratificante receber a certificação, o que reforça a sustentabilidade 

do etanol produzido, bem como de todos os nossos processos, desde o campo até a 

chegada ao destino final. Seguimos comprometidos com a busca por soluções para 

mitigar as emissões e o resultado da certificação nos mostra que estamos no caminho 

certo”, comenta Renato Zanetti, Superintendente de Excelência Operacional da Tereos.  

Já Gustavo Segantini, Diretor Comercial da Tereos, aponta a importância da certificação 

para ampliação dos mercados de exportação da companhia. “Agora, com o CARB, 

temos a oportunidade de exportar nosso etanol para mais um importante mercado. Além 

disso, por possuir critérios bastante rigorosos em relação à intensidade de carbono, a 

certificação também fortalece nossos princípios ESG e agrega ainda mais valor ao 

nosso produto no mercado”, finaliza.  

 
*base atualizada em 10/02/2022, disponível em https://ww2.arb.ca.gov/resources/documents/lcfs-pathway-

certified-carbon-intensities 

  

 



Sobre a Tereos 
Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e 
desenvolvimento de produtos alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos 
mercados de açúcar, álcool/etanol e amidos. Os compromissos do Grupo com a 
sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com a performance da companhia 
no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O Grupo cooperativo 
Tereos reúne 12.000 agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de 
beterraba, cana-de-açúcar, cereais e batata. Com 46 unidades industriais, operações 
em 17 países e o compromisso de 22.300 colaboradores, a Tereos atende seus clientes 
em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. Em 2020/21, o Grupo 
obteve um faturamento de € 4,3 bilhões. 
 

Tereos no Brasil 

A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & 

Adoçantes Brasil e Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a 

Tereos Açúcar & Energia Brasil concentra suas sete unidades de processamento e duas 

refinarias. A Tereos Amido & Adoçantes Brasil, com operação em Palmital (SP), 

diversifica o portfólio da Tereos Brasil com a fabricação de produtos derivados de milho 

e mandioca. A Tereos Commodities opera como trading e possui escritórios em diversos 

países. 

 

 


