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Neste Oil assina acordo para produzir Diesel a partir de algas 
 
A Neste Oil assinou acordo comercial com a empresa americana Cellana, que 
desenvolve biomassa a partir de algas, que permitirá comprar o óleo de algas para 
utilização como matéria prima em futura produção de óleo diesel renovável. O 
documento chamado de off-take agreement apresenta um acordo pelo qual as duas 
firmas concordam uma em vender, outra em comprar, quantidades fixas a preços 
prédeterminados, conforme futura legislação tanto americana como europeia para 
os biocombustíveis, entre outros fatores. 
 
A empresa americana espera ser capaz de produzir óleo de algas em escala comercial, a 

partir do final de 2015. Baseada no Havaí e na Califórnia, a Cellana tem quase uma 

década de experiência no cultivo de algas ricas em óleo, em sua instalação piloto no 

Havaí, usando água do mar de lagoas em um foto-bio-reator. As amostras obtidas 

demonstraram que a Cellana pode produzir óleo de algas adequados para a produção de 

combustíveis renováveis, pela Neste Oil. 

 

“Queremos apoiar os esforços de pesquisa e desenvolvimento de novas matérias-primas 

produzidas de forma sustentável e de aumento na produção de óleo de algas, que é uma 

interessante alternativa nessa área. Estudos já mostraram que esse óleo pode ser 

utilizado com sucesso no nosso processo NExBTL”, disse Lars Peter Lindfors, Vice-

Presidente Sênior de Tecnologia da Neste Oil. “O acordo feito com a Cellana nos 

permite acessar volumes, em escala comercial, de óleo de algas a custo competitivo no 

futuro. Também se ajusta muito bem à nossa estratégia de ampliar a utilização de 

matérias-primas que usamos na linha NExBTL de combustíveis renováveis”, concluiu. 

 

O acordo entre a Neste Oil e a Cellana não é exclusivo e permite a cada companhia 

efetuar acordos adicionais com outras partes. A Neste Oil  está envolvida com projetos 

de pesquisas universitárias na Austrália e na Holanda, que testam uma variedade de 

métodos de cultivo de algas. 

 

De acordo com a Neste Oil, a empresa é atualmente o única produtora de 

biocombustível capaz de refinar combustível renovável a partir de dez tipos diferentes 

de matérias-primas em escala industrial. Também faz pesquisa com resíduos agrícolas e 

florestais para a produção de óleo de origem microbiana para ser utilizado como 

matéria-prima na nova planta piloto da empresa, no centro de tecnologia da empresa, 

em Porvoo, Finlândia. 
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