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Chevron Oronite modifica molécula e cria novo aditivo 
 
A Chevron Oronite anunciou recentemente que o lançamento do Paratone 8900E 
não é apenas a colocação de mais um novo produto no mercado, e sim, o resultado 
de uma pesquisa, em que ajustes na molécula do polímero foram feitos para criar 
um aditivo para lubrificantes com alto desempenho a baixas temperaturas, 
excelente eficiência e melhor estabilidade ao cizalhamento. 
 
A empresa informa ainda que o Paratone 8900E foi projetado para utilização como 
modificador de viscosidade, tanto em óleos para veículos de passageiros como em 
formulações para veículos pesados, fluidos de transmissão e motores industriais.  
 
De acordo com o Gerente Global de Produto da Oronite, Bill Paschal, os cientistas da 
empresa lançaram um novo olhar sobre a estrutura molecular do atual Paratone 8900, 
buscando entender detalhadamente como cada atributo influencia o desempenho geral 
dos óleos lubrificantes, para modificá-la. “Após muitos anos de pesquisas e testes, 
identificamos e implementamos pequenos ajustes na molécula do polímero, resultando 
um produto que oferece um robusto desempenho a baixas temperaturas, enquanto provê 
uma excelente eficiência no teste de thickening efficiency, e uma maior estabilidade ao 
cizalhamento (shear stability)”, comentou Paschal. 
 
A Oronite acredita que os seus clientes irão migrar para o novo produto, devido aos 
benefícios oferecidos. Além das propriedades já apresentadas, o Paratone 8900E também 
funciona muito bem com vários aditivos abaixadores do ponto de fluidez e proporcionará 
melhorias na flexibilidade de formulação aos fabricantes de lubrificantes. “Acreditamos 
que o novo produto oferece um excepcional valor aos clientes, porque alia um forte 
desempenho com taxas de tratamento competitivas”,  concluiu Paschal. 
 
Para mais informações sobre o novo produto, as partes interessadas poderão acessar o site 
da empresa em www.oronite.com 
 
A Chevron Oronite tem sua matriz na cidade de San Ramon, na Califórnia – EUA, e 
mantém escritórios em Houston (EUA), Paris (França) que atende as regiões da Europa, 
Africa e Oriente Médio, e Cingapura, para a região da Ásia Pacífico. Além disso, mantém 
plantas de produção em Belle Chasse, Louisiana (EUA), Gonfreville (França), Cingapura 
e Mauá (São Paulo – Brasil). Também tem uma planta afiliada em Omaezaki (Japão), e 
interesses em empresas de aditivos na Índia e no México. 
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