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Solazyme e Sasol assinam termos comerciais para óleo de microalgas 
 
 

Solazyme e Sasol Olefins & Surfactants finalizam termos comerciais para fornecimento 
plurianual de óleo de microalgas de alto ácido erúcico. Esse produto renovável será 
utilizado na produção de álcool graxo e outros produtos químicos destinados a diversos 
mercados que incluem os setores de papel, tratamento de água, cuidados pessoais, 
lubrificantes, óleo e gás, tintas, corantes, revestimentos e adesivos.  
 
  

South San Francisco, Califórnia –– A Solazyme, Inc. (NASDAQ: SZYM), empresa de óleos 

renováveis e bioprodutos, e a Sasol Olefins & Surfactants GmbH (Sasol O&S), anunciaram 

que finalizaram os termos comerciais para o fornecimento de um óleo de microalgas rico em 

ácido erúcico (C22:1), que está sendo desenvolvido pela Solazyme para produção de 

derivados downstream como, por exemplo, o álcool berrênico. A Sasol O&S produz e vende 

derivados de C22, como o álcool berrênico, para atender diversas aplicações em mercados que 

incluem os setores de papel, tratamento de água, cuidados pessoais, lubrificantes, óleo e gás, 

tintas, corantes, revestimentos e adesivos.  

 

Além do acordo sobre os termos comerciais de fornecimento, as empresas também assinaram 

uma carta de intenções com o objetivo de futuramente expandir a atual colaboração, inclusive 

considerando , a fabricação e a comercialização conjuntas de diversos óleos personalizados. 

 

“Esse acordo com a Solazyme comprova que a plataforma de óleos personalizados da 

companhia e seus óleos sustentáveis de alto rendimento se ajustam perfeitamente à cadeia de 

valor da Sasol”, disse Fleetwood Grobler, Diretor Administrativo da Sasol Olefins & 

Surfactants. “Vemos também um bom potencial para associar a plataforma de óleos 

personalizados da Solazyme à nossa carteira de alcoóis sintéticos e naturais, o que nos 

permitirá atender à crescente demanda que vemos em diversos dos nossos mercados-chave.” 

O acordo prevê o fornecimento de quantidades obrigatórias mínimas e crescentes de óleos de 

microalga personalizados, dentro de um espectro de diversos anos, com preços que devem ser 

competitivos e indexados aos custos de matéria-prima da Solazyme. As empresas preveem a 

produção comercial inicial dos óleos com alto ácido erúcico em desenvolvimento em uma ou 

mais instalações fabris de propriedade da Solazyme ou de seus parceiros, inclusive as 

instalações da Solazyme Bunge Oleos Renovaveis, localizadas em Orindiúva, no Estado de 

São Paulo, Brasil, bem como a capacidade de fabricação da Solazyme em Clinton, Iowa, 

Estados Unidos. 

 

“A Sasol O&S é líder mundial em surfactantes. Produz uma grande variedade de produtos e 

possui excelência tanto na fabricação quanto na comercialização desses. A associação entre a 

capacidade de personalização de óleos da Solazyme e a liderança da Sasol permite criar um 

potencial relacionamento comercial de alto valor na cadeia de valor de surfactantes” disse 

Jean-Marc Rotsaert, COO da Solazyme. 
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