
Primeiro pneu-conceito do mundo produzido pela Goodyear com tecnologia 
BioIsopreneä de biomassa renovável é apresentado na COP15 

 

 

 

O primeiro pneu-conceito do mundo produzido pela Goodyear com tecnologia BioIsopreneä 
está sendo exibido em primeira mão em Copenhague, na Dinamarca. A BioIsopreneä é uma 
alternativa inovadora para substituir por biomassa renovável um ingrediente petroquímico 
usado na fabricação de borracha sintética. O pneu fará aparições em vários eventos especiais 
durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 15) em 
Copenhague durante o mês de dezembro. Os pneus feitos com BioIsopreneä são resultado de 
uma cooperação entre a Genencor, divisão da Danisco, e a Goodyear, uma das maiores 
empresas de pneus do mundo e líder em inovação. No dia 21 de dezembro, outro pneu 
produzido com a nova tecnologia ficará em um salão na área comum de embarque do 
Aeroporto Internacional de Copenhague.  

"O primeiro pneu-conceito da Goodyear fabricado com BioIsopreneä demonstra o enorme 
progresso que fizemos ao utilizar em nosso processo de produção a biomassa como alternativa 
ao isopreno, derivado do petróleo", destaca Jesse Roeck, diretor global da área de Ciências dos 
Materiais da Goodyear. "O desenvolvimento do BioIsopreneä pode ajudar a reduzir o impacto 
da indústria sobre o ambiente, usando materiais renováveis na cadeia de produção e tornando 
a Goodyear menos dependente de produtos derivados do petróleo."  

O produto BioIsoprene™ é derivado de matérias-primas renováveis e representa um 
importante desenvolvimento para as indústrias bioquímicas e de borracha. Além da borracha 
sintética usada na produção de pneus, o isopreno tradicional é aplicado na manufatura de uma 
vasta gama de produtos, como luvas cirúrgicas, bolas de golfe e adesivos. Por isso, o potencial 
do produto BioIsoprene™ é substancial.  

A Goodyear e a Genencor anunciaram a cooperação de pesquisa em tecnologia e sistema de 
produção integrada para o BioIsoprene™ em setembro de 2008. As duas organizações 
trabalharam em conjunto no projeto de um sistema de produção integrada para o 
BioIsoprene™ e preveem atingir as metas tecnológicas e comerciais previstas em contrato. A 
disponibilidade comercial do produto está prevista para 2013.  

 

 



Perfil: A Goodyear emprega cerca de 75 mil pessoas e manufatura seus produtos em mais de 
60 fábricas em 25 países.  

A inovação da Goodyear estabelece normas automotivas há mais de 100 anos. A Goodyear foi 
pioneira na inovadora tecnologia de segurança conhecida como RunOnFlat, que permite 
continuar viagem mesmo com um pneu perfurado. A Goodyear é líder mundial na fabricação 
de pneus RunOnFlat, usados em diversos modelos BMW, no premiado Mini, em carros de alto 
desempenho da Mercedes-Benz, em carros Opel e de outras marcas. Outros recursos para o 
Goodyear RunOnFlat estão sendo desenvolvidos pelos designers da empresa em conjunto com 
vários fabricantes de automóveis em mais de 150 projetos. [www.goodyear.com]. 

Fonte: Revista Fator Brasil. Disponível em: < http://www.revistafator.com.br>. 
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