
Neste Oil torna-se o maior produtor de combustíveis renováveis 

A Neste Oil tornou-se o maior produtor mundial de combustíveis renováveis, tendo 

como fontes os resíduos e também o lixo. A empresa produziu, em 2014, cerca de 1,3 

milhão de toneladas (1,6 bilhão de litros) do chamado “diesel renovável”, suficiente 

para suprir, por dois anos, toda frota de carros de passageiros a diesel da Finlândia, 

estimada em 650 mil veículos. 

“Podemos ficar realmente orgulhosos do sucesso que tivemos, em aumentar 

significativamente o uso de resíduos e lixo na produção do nossos combustíveis 

renováveis NEXBTL. Graças a isso, a Neste Oil tornou-se em poucos anos a maior 

empresa de economia circular no setor de biocombustíveis. Nossa expectativa é de 

chegarmos a 2017, utilizando 100% de resíduos e lixo. Estamos constantemente 

pesquisando novas matérias-primas de baixa qualidade baseadas no lixo, e utilizarmos 

assim, a maior parte de nossa verba de 40 milhões de Euros, em pesquisa e 

desenvolvimento”, afirmou Kaisa Hietala, Vice-Presidente Executivo da área de 

Negócios em Produtos Renováveis da Neste Oil. 

A Neste Oil também fabrica produtos renováveis a partir de óleos vegetais, 

principalmente do óleos de palma, porém, a utilização desses materiais vem 

decrescendo bastante, até chegar atualmente a 38%, quando já atingiu a 62% em 2012 e 

47% em 2013. A  empresa é capaz de produzir hoje, um diesel renovável a partir de 

mais de dez materiais diferentes, e o volume total produzido em 2014 seria suficiente 

para servir a 2,8 milhões de carros de passageiros, por um ano. 

A Neste Oil produz produtos renováveis baseada em sua tecnologia própria NEXBTL, 

em suas refinarias na Finlândia, na Holanda e em Cingapura, com uma capacidade anual 

de 2 milhões de toneladas. Sua meta é aumentar essa capacidade anual para 2,6 milhões 

de toneladas, sem ter que realizar um grande investimento adicional. Além disso, a faixa 

de produtos NEXBTL será expandida para novas aplicações na indústria química. 
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