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Amyris e Cosan formam joint venture para produção e 
comercialização de óleos básicos renováveis 
 
A Amyris, Inc. e a Cosan S/A Industria e Comércio, anunciaram um acordo para a 
criação de uma joint venture destinada a desenvolver, produzir e comercializar 
mundialmente óleos lubrificantes básicos renováveis. 
 
Inicialmente, a joint venture, cujos termos  foram delineados em um documento de junho de 
2010, vai obter a matéria prima, chamada de farneseno de outras instalações de produção da 
Amyris e as duas companhias vão dividir os custos operacionais e de marketing. 
Mediante a aplicação da plataforma de biologia sintética da Amyris para modificar a levedura 
para produzir as moléculas de hidrocaboneto desejadas, a joint venture poderá criar óleos 
básicos a partir de fontes de açúcar. 
A joint venture entre a Cosan e a Amyris pretende usar a cana-de-açúcar como matéria-prima 
em um processo de fermentação padrão pelo qual a levedura modificada da Amyris converte o 
caldo de cana em farneseno (Biofene™). O biofeno recebe um acabamento para criar óleos 
básicos de alta qualidade. 
Estes óleos básicos são concebidos para reduzir a fumaça e o odor e também as emissões de 
gases de efeito estufa em mais de 80%, em comparação aos óleos baseados em petróleo. Além 
disso, produzem menos fumaça, são biodegradáveis, apresentam bom desempenho em clima 
frio e possuem propriedades de viscosidade de alto desempenho. 
“Esta joint venture demonstra nossa capacidade de atuar em grandes mercados estabelecidos 
com um produto renovável que representa uma mudança de paradigma”, disse John Melo, chief 
executive officer da Amyris. “A experiência e liderança da Cosan no segmento de cana-de-
açúcar e sua missão de produzir produtos renováveis para melhorar a vida das pessoas tornam a 
Companhia a parceira ideal.” 
"Acreditamos que esta joint venture fortalecerá nosso negócio ao trazer novos produtos 
renováveis de alta performance para o nosso portfólio", declarou Marcos Marinho Lutz, chief 
executive officer da Cosan. “A tecnologia da Amyris vai expandir extraordinariamente a gama e 
o valor dos produtos que podemos extrair da cana-de-açúcar e aprimorar o portfólio da Cosan 
fora do âmbito da joint venture Cosan/Shell.” 
 
Sobre a Amyris 
A Amyris é uma empresa de produtos renováveis integrada, que usa biologia sintética industrial 
para modificar microorganismos geneticamente de modo a servirem de “fábricas vivas”. 
A Amyris desenvolve estes microorganismos para produzir moléculas definidas a serem 
utilizadas como materiais químicos e combustíveis para transporte renováveis. 
 
Sobre a Cosan 
A Cosan é uma empresa totalmente integrada que atua na produção e comercialização de açúcar 
e etanol e na co-geração de eletricidade a partir da cana-de-açúcar, bem como na distribuição de 
combustíveis e na produção e distribuição de lubrificantes. 
A Companhia possui 23 unidades produtoras, com capacidade nominal de moagem de 62 
milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano, produzindo diversos tipos de etanol e açúcar 
brutos e refinados. 
A empresa executa a logística de exportação de açúcar através de sua subsidiária Rumo 
Logística e a distribuição de açúcar no varejo no mercado doméstico com as marcas União e Da 
Barra. 
É um dos quatro maiores distribuidores de combustível no Brasil, contando com uma rede de 
distribuição de mais de 1,7 mil postos de serviços. 
 
Fonte: Cosan (www.cosan.com.br) 


