
Eco-Energy
A Eco-Energy atua na comercialização e distribuição de 

biocombustíveis nos Estados Unidos. Fundada em 1992, está 

entre as líderes do setor na América do Norte ao promover 

soluções inovadoras e alavancar a geração de valor na cadeia 

de suprimentos no setor de biocombustíveis. 

Na safra 2019-2020, a subsidiária vendeu 9 bilhões de litros 

de etanol no mercado norte-americano, o que representa uma 

consolidação no mercado de etanol. Além disso, a empresa 

vem diversificando sua atuação para o mercado de gás 

natural, que apresenta tendência de crescimento ainda maior. 

A Eco-Energy está preparada para atender a esse aumento 

de demanda, inclusive do ponto de vista de infraestrutura 

e tancagem. Desde 2017, detemos 100% de participação na 

companhia, que atualmente conta com nove terminais de 

distribuição e de transbordo, proporcionando uma utilização 

mais eficiente das ferrovias, principal modal do país. 

Temos operações relevantes nos dois principais países 

produtores e consumidores de etanol e entendemos que 

há espaço para um maior fluxo do comércio entre Brasil e 

Estados Unidos. À medida que a demanda cresça, deve  

haver oportunidades importantes de importação ou 

exportação – e estamos prontos para responder a essas 

demandas. Além disso, as operações combinadas da 

Copersucar e da Eco-Energy constituem a maior plataforma 

global para atender ao mercado de biocombustíveis e,  

assim, dar uma clara contribuição para a redução de 

poluentes e o enfrentamento às mudanças climáticas  

e ao aquecimento global.

Mesmo em alguns mercados nos quais o etanol hidratado 

não é considerado uma alternativa de combustível em 

grande escala, a mistura à gasolina traz um impacto muito 

substancial na redução de emissões. Nesse ambiente 

em que o etanol se torna uma commodity global, ter 

capacidade e flexibilidade de suprir essa demanda é 

uma oportunidade grande de crescimento e a forma 

como a Eco-Energy contribui para nossa estratégia.

A Eco-Energy também atua desde 2017 no mercado 

de gás natural, buscando expandir a atividade 

por meio de investimentos na cadeia logística de 

distribuição, agregando valor aos clientes com a 

oferta de soluções energéticas aplicadas ao  

know-how em logística e diversificando os resultados 

para a Copersucar. Por meio da Eco-Energy Midstream 

Solutions, os produtores desse combustível podem 

conectar-se às indústrias com mais eficiência e uma 

melhor relação custo-benefício.

US$ 4,2 
bilhões  
foi o faturamento  
da Eco-Energy na 
safra 2019-2020

159 
pessoas 
trabalham na 
Eco-Energy nos 
Estados Unidos
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Operações  
da Eco-Energy 

GRI 102-4

TERMINAL DE PROCESSAMENTO  
E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 

10 • Rogersville e Condado  
  de Hawkins (Tennessee)

TERMINAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ETANOL

1 • Augusta (Geórgia)
2 • Cartersville (Geórgia) 
3 • Knoxville (Tennessee)
4 • Denton (Tennessee)
5 • Charlotte (Carolina do Norte)
6 • Selma (Carolina do Norte)
7 • Filadélfia (Pensilvânia)
8 • Richmond (Virgínia) – joint venture
9 • Alexandria (Virgínia) – joint venture

ESCRITÓRIO CORPORATIVO

11 • Franklin (Tennessee)

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ
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