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Companhia brasileira produzirá óleos básicos sintéticos renováveis 
 
 
A Cosan e a Amyris anunciam que firmaram acordo de implementação de joint 

venture como etapa final para início das operações da Novvi, a companhia 
brasileira criada para o desenvolvimento, produção e venda mundial de óleos 
básicos renováveis feitos a partir do Biofeno, produto renovável da Amyris.  
 

As companhias firmaram em dezembro um acordo para definir os termos preliminares 

para a realização de estudos mercadológicos, técnicos e comerciais, e testes com o 

objetivo de avaliar a viabilidade da formação e implementação da joint venture. As 

partes já completaram os estudos de viabilidade e estão operacionalizando a operação. 

 

A Novvi planeja vender uma linha de óleos básicos sintéticos renováveis para o 

mercado de lubrificantes. "Os óleos básicos Novvi, à partir de fonte renovável, são 

concebidos para melhorar os principais indicadores de desempenho ambientais quando 

comparados aos óleos básicos de origem mineral, incluindo toxicidade e 

biodegradabilidade, enquanto proporciona características de desempenho comparáveis 

aos óleos básicos Grupos III e IV", informa a Cosan em comunicado. A Novvi espera 

receber Biofeno das unidades de produção da Amyris, convertê-lo em óleos básicos 

renováveis de alta performance através do processamento químico, e vender e distribuir 

os óleos básicos mundialmente. No longo prazo, a Novvi estuda a construção de 

unidades dedicadas à produção de Biofeno. 

 

"A formação da Novvi oferece um outro importante canal para comercialização de 

Biofeno e nós estamos muito satisfeitos de ter a Cosan como parceira nesta etapa", diz, 

em comunicado, o diretor presidente da Amyris Brasil, Paulo Diniz. "Nós esperamos 

que a Novvi possa colocar seus primeiros produtos no mercado a partir do próximo 

ano." 

 

"A combinação entre infra-estrutura e plataforma tecnológica de Biofeno da Amyris, 

com nossa capacidade de fornecimento de matéria-prima e infra-estrutura de 

distribuição cria os pré-requisitos para a Novvi se tornar líder em óleos básicos 

renováveis de alta performance",  afirma no comunicado o presidente da Cosan 

Lubrificantes, Nelson Gomes. 
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