
Opla
Também com o modelo de joint venture 50-50, temos, 

desde 2018, uma parceria com a BP Biocombustíveis 

para a gestão da Opla Logística Avançada. A investida 

opera um terminal de etanol localizado em Paulínia, 

importante centro de conexão entre as usinas 

produtoras do Centro-Sul e a rede de distribuição de 

combustíveis de São Paulo.

A Opla é integrada ao sistema de etanoldutos da 

Logum, o que otimiza a logística e proporciona ganhos 

de competitividade e flexibilidade no atendimento ao 

mercado. Na safra 2019-2020, a Opla movimentou  

735 milhões de litros do biocombustível, um crescimento 

de 11,5% na comparação com a safra anterior. 

Em um cenário maxi etanol e com perspectivas 

favoráveis provenientes do RenovaBio, o negócio tem 

potencial para evoluir ainda mais nos próximos anos.  

A empresa já está trabalhando em um plano estratégico 

de crescimento para o período dos próximos dois a três 

anos que inclui a ampliação dos modais de recebimento 

e expedição de produtos, a expansão das interligações 

dutoviárias e a diversificação de movimentação de 

produtos combustíveis.

Está prevista a implementação de diferentes projetos 

com esse objetivo no curto prazo. O primeiro deles, 

já desenvolvido na safra 2019-2020, foi a interligação 

ferroviária com a Rumo, a partir de um terminal 

ferroviário existente em Paulínia. Esse avanço para o 

modal de trilhos, que entra em operação em agosto  

de 2020, é o primeiro passo para tornar a Opla um 

terminal multimodal. Esse projeto colocará a companhia 

em um grupo seleto de empresas de armazenagem 

de granéis líquidos que podem receber etanol 

por duto, ferrovia e rodovia – um diferencial 

estratégico relevante para esse mercado.

Ainda na última safra, a Opla incorporou  

uma filial da Logum, uma iniciativa que amplia 

a sinergia entre as empresas e os ativos, além 

de permitir aos nossos clientes uma maior 

flexibilidade de originação e de escoamento  

de produtos entre as diferentes bases 

regionais conectadas aos sistemas de dutos 

da Logum e da Transpetro. Na mesma direção, 

para a safra 2020-2021, está prevista a 

interligação dutoviária com o Terminal de 

Armazenagem de Combustíveis (Tercom), 

base próxima que poderá receber o etanol 

comercializado pela Opla.

O próximo objetivo é ampliar as conexões dutoviárias 

com a refinaria da Petrobras (REPLAN), localizada em 

Paulínia, e desenvolver uma base ferroviária dentro 

da Opla, importantes passos para a diversificação de 

produtos e serviços e para o aumento dos volumes 

movimentados. Esse projeto criará as condições 

logísticas e de infraestrutura necessárias para expansão 

do transporte ferroviário em direção ao Centro-Oeste e 

evitará cerca de 6 mil viagens mensais de caminhão nas 

rodovias de São Paulo, Mato Grosso e Goiás.

Outra oportunidade em estudo diz respeito ao 

desenvolvimento de um novo terminal logístico fora de 

São Paulo para movimentação de etanol e derivados 

de petróleo, em parceria com a Ferrovia Norte-Sul, 

visando aproveitar as sinergias geradas pela nova 

infraestrutura da Opla.   

Os planos de expansão da Opla  
são impulsionados pela valorização  

do etanol e pela busca por modais com 
menor pegada de carbono
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