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Novvi lança óleo básico de fonte renovável de grupos III+ e IV 
 

A Novvi, produtora de óleos lubrificantes de fontes renováveis, lançou no mercado uma 

versão 100% renovável de polialfaolefina (PAO) e também de óleo básico de grupo III+. 

A empresa informa que os novos óleos mantêm a biodegradabilidade já comprovada de 

seus produtos, oferecendo uma combinação importante de desempenho com 

características ambientais aceitáveis e custo drasticamente reduzidos. 

 

 

De acordo com o CEO da Novvi, Jeff Brown, os óleos 100% renováveis da empresa são a 

próxima geração revolucionária de óleos projetados para oferecer desempenho a um valor 

inigualável. “Nosso balanço econômico é imbatível e levará os óleos renováveis das 

aplicações de nicho para um mercado massivo. A demanda de mercado para óleos que 

produzem desempenho sem comprometer o meio ambiente foi confirmada pela grande 

procura pelo nosso óleos básicos NovaSpec”, comentou Brown. 

A Novvi também informa que a polialfaolefina (PAO) 100% renovável é um produto 

limpo que poderá substituir diretamente a convencional derivada de petróleo e do gás 

natural. A redução de custos considerados padrões para a indústria foi drástica, pois 

evita passos do processo utilizado para a produção de PAO convencional. 

O produto NovaSpec 100% renovável, que se enquadra no grupo III+, permite aos 

formuladores e produtores misturar componentes renováveis mais eficientemente e com 

maior flexibilidade do que antes, oferecendo uma combinação de desempenho e 

proteção ambiental. 

“Os óleos renováveis proporcionam especificações e desempenho customizados que os 

diferenciam dos produtos convencionais. Um óleo renovável que compete em 

performance e preço fica muito bem posicionado no mercado multibilionário de 

lubrificantes e óleos básicos”, afirma o Vice-Presidente Sênior Pavel Molchanov. 

A Novvi, que é uma joint venture entre a Amyris Inc, e a Cosan S.A. Indústria e 

Comércio, além de projetar, customizar e produzir óleos básicos, está também 

produzindo óleos acabados para motores de dois tempos, engrenagens, compressores, 

transmissões, transformadores, sistemas hidráulicos, e também graxas e fluidos 

térmicos. A empresa está recebendo encomendas a partir de seu escritório em Houston, 

no Texas, e a fábrica programa sua produção para parceiros industriais estratégicos. Está 

atualmente enviando o básico NovaSpec, da planta para clientes na indústria 

automotiva, marítima e industrial para todo o mundo. 
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