
Rhodia lança inovações para o setor automotivo 

Oferta da empresa para o segmento contribui para a redução de emissões de CO2. 

São Paulo - A Rhodia, companhia química internacional que trabalha em parceria com 
fabricantes automotivos, está fazendo o lançamento de novas tecnologias e produtos que 
contribuem para a redução de gases de efeito estufa. Estas novas tecnologias ampliam o 
portfólio da empresa no setor e ajudam a reduzir emissões de CO2 dos veículos em mais de 20 
gramas por quilômetro rodado.  

Materiais de catálise - mais controle para reduzir emissões de CO2 -Os materiais de catálise da 
Rhodia foram desenvolvidos para minimizar o impacto ambiental de emissões de CO2, além da 
eliminação de poluentes primários. A nova tecnologia de Eolys PowerFlex™, principal destaque 
da empresa no recente Salão de Frankfurt, foi projetada para eliminar inteiramente as 
partículas de fuligem dos motores que funcionam com biocombustíveis, seja qual for o tipo de 
mistura do combustível. Esta tecnologia permite a regeneração rápida de filtros à baixa 
temperatura, tendo como resultado uma redução de 3% a 5% de CO2, quando comparada 
com outras tecnologias. 

Além disso, a linha de produtos Rhodia Acilys™, um desenvolvimento conjunto com a empresa 
MEL Chemicals, é usada para formular catalisadores eficientes para sistemas de redução de 
emissões de NOx, permitindo aos motores a diesel funcionar em rotações muito baixas e com 
menor emissão de CO2. Para os motores a gasolina, Rhodia Actalys™- OPtalys™ e as aluminas 
Stabilys™ permitem o desenvolvimento de formulações de catalisadores com elevada 
durabilidade e com um baixo índice dos metais, que são ideais para os motores de tamanho 
reduzido que têm um baixo impacto de CO2. 

Plásticos da engenharia - menor peso para menos emissões de CO2 -Diretamente ligado ao 
consumo de combustível, o peso do veículo é o fator mais importante nas emissões de CO2. 
Utilizados em aplicações nas carrocerias dos veículos, em peças de estrutura ou em partes sob 
o capô do motor, os plásticos de engenharia em poliamida, ao substituírem o metal, tornam os 
veículos mais leves. Devido ao seu alto desempenho mecânico, combinado com uma excelente 
fluidez, a mais recente geração de poliamida Technyl Star™ AFX reduz em mais de 10% o 
peso das peças, mantendo o alto nível de exigência. Technyl Star™ AFX abre novas 
perspectivas para a fabricação de automóveis mais leves e que emitem menos CO2. 

Tecnologia da Sílica - menor resistência de rolamento para menos emissões de CO2 -A sílica 
de alto desempenho, inventada pela Rhodia, é o componente chave em pneus de energia 
eficiente, reduzindo a resistência do rolamento em 25% e as emissões de CO2 em 5% 
(equivalente a uma redução de aproximadamente cinco gramas por quilômetro). Em parceria 
com os fabricantes da indústria de pneus, os especialistas da Rhodia têm ajudado a conservar 
20 bilhões de litros de combustível e a reduzir as emissões de CO2 – a principal causa das 
mudanças do clima – em 50 milhões de toneladas. Com o Zeosil™ Premium, a nova geração 
de sílica de alta dispersabilidade, a Rhodia atinge novos níveis em “mobilidade sustentável”: 
cada tonelada de CO2 emitida para produzir o Zeosil™ Premium impede a emissão de 40 
toneladas de CO2 na atmosfera. 

Redução do gás de efeito estufa - um forte compromisso incorporado pela Rhodia -Engajada 
desde os anos 90 no processo de redução de suas emissões de gás de efeito estufa, a Rhodia 
dedica um atenção constante à redução de consumo de energia. O grupo mobiliza 
cotidianamente sua capacidade de pesquisa e inovação para reduzir o impacto ao meio 
ambiente dos seus produtos e processos de fabricação.  

 



A Rhodia, igualmente, anunciou em julho de 2009 seu primeiro investimento na tecnologia do 
biogás, reforçando seu conhecimento e sua expertise industrial no setor das energias 
renováveis. Em 2008, o grupo Rhodia evitou a emissão de 37 milhões de toneladas de gás de 
efeito estufa, graças aos seus projetos de redução de emissões realizados desde o final dos 
anos 90 na França, e, mais tarde, em 2007, no Brasil e na Coréia do Sul. 

A Rhodia é um grupo químico internacional fortemente engajado no Desenvolvimento 
Sustentável. Líder em seus negócios, o grupo contribui para o crescimento dos seus clientes 
com sua performance operacional e capacidade de inovação. Estruturado em seis empresas, o 
grupo Rhodia é parceiro dos maiores players mundiais em diferentes mercados: agroquímicos 
e nutrição, automotivo e transportes, aromas e fragrâncias, bens de consumo e têxtil, eletro-
eletrônicos, energia e abatimento de gases de efeito estufa, indústria e processamento, saúde 
e beleza. O grupo emprega 14.500 pessoas no mundo e obteve faturamento de 4,8 bilhões de 
euros em 2008. As ações da Rhodia são cotadas na bolsa de valores de Paris (Euronext). 
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