
Solazyme fecha acordo com Versalis para produção de Encapso 

A Solazyme, única produtora mundial de óleos de microalgas, acaba de anunciar uma 

parceria com a Versalis, divisão de químicos da Eni S.p.A, uma das maiores empresas 

multinacionais de energia. O acordo tem como foco expandir o uso comercial de 

Encapso – primeiro lubrificante do mundo encapsulado, atóxico e biodegradável, para 

fluidos de perfuração. 

 “Por ser uma empresa líder no setor químico com forte compromisso com o meio 

ambiente e foco crescente em produtos especializados para o mercado petrolífero, a 

Versalis está em ótima posição para expandir globalmente o uso de Encapso, 

disponibilizando aos consumidores um lubrificante para perfuração sustentável e de alto 

desempenho”, afirma Jonathan Wolfson, CEO da Solazyme. “Com essa parceria, 

trabalharemos em estreita colaboração com a Versalis para conquistar novos mercados, 

atendendo à crescente demanda energética, com redução dos impactos ambientais.” 

O foco inicial do trabalho de Encapsocom a Versalis será em campos de petróleo e gás 

operados pela empresa matriz Eni, que responde por grande parte das atividades de 

perfuração de petróleo no mundo. Encapso irá integrar a linha recém-lançada Specialty 

Oilfield Chemicals com foco em um volume de vendas superior a 3 mil toneladas do 

produto anualmente. 

Desenvolvido por meio da plataforma tecnológica exclusiva da Solazyme, Encapso é 

um produto atóxico e biodegradável. Vencedora da edição 2014 do Presidential Green 

Chemistry Challenge Award, a empresa lançou Encapso no primeiro semestre de 2014. 

Com um sistema único de liberação controlada, Encapso aumenta os índices de 

penetração, diminui o arrasto e reduz tanto o torque rotacional quanto à fricção em 

inúmeras aplicações para perfuração vertical e horizontal, resultando em menor custo de 

perfuração e maior velocidade operacional. 

A eficácia de Encapso tem sido comprovada em escala comercial com aplicações em 

mais de 30 poços de petróleo ao redor dos Estados Unidos e do Canadá, incluindo 

algumas das principais áreas de exploração petrolífera da região, entre elas as bacias de 

Williston (Dakota do Norte, Dakota do Sul e Montana), de Denver-Julesburg 

(Colorado), Permian (Louisiana) e do Oeste do Canadá. A versatilidade de Encapso está 

em suas cápsulas inertes que lubrificam o equipamento de acordo com a necessidade, 

evitando desperdícios e possibilitando que o produto seja reutilizado em várias 

formulações e aplicações, o que reduz ainda mais os custos globais dos clientes. 

Sobre a Solazyme 

Fundada em 2003, a Solazyme é uma empresa de biotecnologia dedicada à pesquisa, 

desenvolvimento, produção e comercialização de óleos renováveis e bioprodutos. Com 

sede em São Francisco (EUA) a empresa entrou no mercado brasileiro em 2010 e hoje 

tem escritórios em Campinas e São Paulo, além de uma planta em parceria com a Bunge 

em Orindiúva (SP).  Em abril de 2012, estabeleceu uma joint-venture com a Bunge, 

dando origem à Solazyme Bunge Produtos Renováveis Ltda. A fábrica Solazyme Bunge 

iniciou suas operações este ano e terá capacidade de produção de 100 mil toneladas de 

óleo e 40 mil toneladas de bioproduto por ano. O projeto histórico foi construído com o 

apoio financeiro do BNDES e abre novos mercados para a indústria no Brasil, 



colocando o país na vanguarda da comercialização de uma das fontes de óleo mais 

sustentáveis e de melhor desempenho do planeta.  

Sobre os óleos Solazyme 

Os óleos Solazyme, além de mais saudáveis, sustentáveis e renováveis, são capazes de 

substituir por completo os produtos convencionais sejam eles provenientes de fontes 

fósseis, vegetais ou animais e ainda podem ser usados de forma combinada em misturas 

de alto desempenho e custo competitivo. A tecnologia exclusiva da empresa permite a 

obtenção de perfis de óleos personalizados e inéditos com ampla variedade de 

aplicações incluindo alimentos, produtos de higiene e cuidados pessoais, químicos e 

combustíveis. Entre os produtos feitos a partir dos óleos Solazyme estão 

biocombustíveis avançados, produtos revolucionários para a pele e ingredientes 

alimentícios capazes de elevar os valores nutricionais e as funcionalidades dos 

alimentos e ainda reduzem o custo da produção. 
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