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Ano 4 | Edição 15 | junho / julho de 2011 | Uma publicação LANXESS

Um mundo feito 
de cidades
Com o crescimento da população que migra para as cidades em busca 
de uma vida melhor, é preciso pensar no futuro das grandes metrópoles. 
Soluções dependem do envolvimento de todos.

A hora dos ‘pneus verdes’
LANXESS investe na produção de 
borracha usada na fabricação de 
pneu que reduz emissão de poluentes

As cores do plástico
Corantes orgânicos permitem 
obtenção de quaisquer tonalidades, 
em setor que também segue a ‘moda’
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EDITORIAL

Esta é uma Xnews especial. A revista está de cara nova: mais mo-
derna, dinâmica. E a mudança reflete-se no conteúdo. Em nossas 
páginas, tratamos de temas de interesse geral, que dizem respeito 
à sociedade como um todo. O foco será sempre nos mercados em 
que a LANXESS atua (químico, borracha, automobilístico, entre di-
versos outros), mas os assuntos – e as abordagens – se destinarão 
a qualquer leitor, do leigo ao especialista. 

Visualmente, passamos a utilizar um padrão que privilegia a sín-
tese, a organização e a harmonia entre texto e imagem. Tendo sem-
pre como norte o investimento em qualidade, não em quantidade, 
privilegiaremos a leitura informativa e agradável.  

A matéria de capa desta edição que inaugura a nova fase é pro-
va disso. Falamos de urbanização, do crescimento das metrópoles 
em todo o mundo e dos desafios que esse cenário nos impõe. Cita-
mos pesquisas recentes e mostramos como a LANXESS se insere 
nesse contexto. 

Com uma visão pioneira, a companhia trabalha para criar solu-
ções para algumas decorrências da megaurbanização. A “urbani-
dade” é um dos quatro temas eleitos pela LANXESS como estra-
tégicos.

Assim, a revista reforça agora o seu propósito de transmitir os 
valores, as conquistas e o posicionamento de uma empresa com-
prometida com o seu tempo. Num período de excesso de informa-
ção, buscaremos selecionar aquilo que é essencial, que é relevante 
para todo tipo de leitor.
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“A revista está de cara nova: mais moderna, 
dinâmica. A mudança reflete-se no conteúdo, que 
abordará temas de interesse geral.”

EXPEDIENTE
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Borracha de alta tecnologia

Novidades e soluçõesLANXESS 
em Colônia

Com investimento de 200 milhões de eu-
ros, a LANXESS construirá, em Cingapu-
ra, a maior fábrica de borracha Nd-BR do 
mundo. Axel C. Heitmann, CEO mundial da 
LANXESS, e Leo Yip, diretor do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico de Cin-
gapura, assinaram o memorando em 2 de 
junho. Com previsão de iniciar as operações 
em 2015, a instalação será a segunda da 
LANXESS naquele país: uma unidade da 
companhia já está em construção e será 
inaugurada em 2013. 

“Faz apenas um ano que conquistamos 
lugar para a nossa usina de butil em Cin-
gapura”, declarou Heitmann. “Agora esta-
mos prontos para seguir em frente com o 
segundo maior projeto de investimento da 
nossa história. Dinâmica, essa região da 
Ásia é uma peça-chave da nossa estratégia 
de crescimento em médio prazo.” O CEO 
referia-se a atributos como infraestrutura, 
mão-de-obra qualificada, suprimento de 
matéria-prima, porto amplo e proximidade 
de mercados em expansão. ><

Recorde
A LANXESS nunca teve um primeiro tri-
mestre tão positivo quanto o de 2011: o 
faturamento chegou a 2,1 bilhões de eu-
ros – ou 29% a mais do que o alcançado 
nos três primeiros meses de 2010. Já o 
EBITDA pré-excepcionais aumentou 38% 
em relação ao mesmo período do ano pas-
sado, saltando para 322 milhões de euros. 
Todos os segmentos e regiões tiveram 

crescimento de dois dígitos. Os resulta-
dos foram atingidos a despeito dos custos 
crescentes com matéria-prima, compensa-
dos pelo aumento em volumes e preços. 
O lucro líquido da LANXESS em janeiro, 
fevereiro e março deste ano foi 60% supe-
rior ao do trimestre inicial do ano passado, 
alcançando a cifra de 166 milhões de eu-
ros. A previsão é de que em 2011 o EBI-
TDA pré-excepcionais da empresa chegue, 
pela primeira vez, à marca de 1 bilhão de 
euros. ><

A LANXESS teve participação de destaque 
na 13ª Brasilplast – Feira Internacional da 
Indústria do Plástico, que aconteceu de 9 
a 13 de maio, no Anhembi, em São Paulo 
(SP). Principal feira do setor na América do 
Sul, a Brasilplast recebeu em 2011 novida-
des de quatro das 13 unidades de negócios 
da LANXESS. A unidade Functional Chemi-
cals (FCC), apresentou corantes orgânicos 
da marca Macrolex (leia mais na página 9) 
e também linhas de plastificantes. Já a uni-
dade Inorganic Pigments (IPG) levou a linha 
de colorantes de plásticos Colortherm, en-
quanto a unidade Performance Butadiene 
Rubbers (PBR) apresentou a linha de poli-
butadieno Buna CB, utilizada em termoplás-

ticos com várias aplicações, como eletroele-
trônicos, calçados, brinquedos, entre outros. 
Por fim, a unidade Semi-Crystalline Products 
(SCP) focou sua participação mostrando as 
duas linhas Durethan. ><

Conhecida por seu extraordinário sistema 
de transportes e pela excelência de seus 
centros de pesquisa e estudos acadêmicos, 
Colônia foi escolhida pela LANXESS para 
receber a sede da companhia a partir do se-
gundo semestre de 2013. Já foram assina-
dos os contratos de transferência do escri-
tório de Leverkusen para o novo endereço, 
considerado um dos principais distritos da 
Alemanha.  

A LANXESS alugará um prédio com 
cerca de 100 metros de altura, que reunirá 
praticamente todas as áreas administrativas 
da empresa sob o mesmo teto. De lá, será 
dirigido o negócio global. O prédio, onde 
funcionava a Lufthansa, será totalmente 
modernizado para receber os mais de mil 
funcionários que serão transferidos para o 
novo complexo de escritórios. ><

CINGAPURA

1º TRIMESTRE

BRASILPLASTNOVA SEDE

SUSTENTABILIDADECURTAS

O pneu ecológico
Brasil discute programa de etiquetagem 
e influência na emissão de poluentes

A partir do segundo semestre de 2012, todos os pneus vendidos 
na Europa deverão trazer um rótulo que informe ao consumidor 
os níveis de segurança e de emissão de ruído do produto e sua 
influência no gasto de combustível do automóvel. Quando se fala 
deste último quesito, 
considera-se o controle 
do CO

2
 lançado à atmos-

fera. Existe um nome 
para os pneus que per-
mitem que se reduza a 
poluição: são os chama-
dos “pneus verdes”.  

Os “pneus verdes” 
ou de “alta performance” 
constituem o setor de 
mais rápido crescimento 
na história dos pneus. Glo-
balmente, chega-se a um 
acréscimo anual em torno 
de 9%. Na Ásia, isso ainda 
é mais notável: 14%.

E o Brasil vive um mo-
mento importante com 
relação às discussões 
sobre o tema. Espera-se 
que até o final de 2011 o país tenha uma legislação – ou ao menos 
uma portaria –  que divulgará as bases do programa brasileiro de 
etiquetagem de pneus (PBE pneus), a cargo do Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).  

RESISTÊNCIA E SEGURANÇA
Estudos indicam que entre 20 e 30% do consumo de combustível 
estão relacionados aos pneus do veículo (resistência ao rolamen-
to). Apontam ainda que uma redução de pelo menos 5% nesse 
consumo – e, consequentemente, nas emissões de CO

2
 – pode 

ser obtida com a adequada seleção dos elastômeros (borrachas) 
usados na fabricação do pneu. 

A LANXESS, líder na produção de elastômeros, está se prepa-
rando para atender essas crescentes demandas do mercado. “Para 
dar suporte aos nossos clientes, fabricantes de pneus, estamos 
ampliando nossa fábrica de Cabo de Santo Agostinho (PE). Vamos 
passar de 20 mil para 40 mil toneladas por ano de Polibutadieno 

Neodimio, até setembro”, diz Marcus Moutinho, gerente de techni-
cal marketing da companhia. 

As toneladas são de polímeros que entram na composição dos 
pneus ecológicos. “Esses polímeros permitem ao fabricante fazer um 

pneu de baixa resistência 
ao rolamento. Quando 
o pneu roda, transfor-
ma parte da energia em 
calor, é a resistência ao 
rolamento. E você não 
quer que essa energia 
se transforme em calor, 
mas, sim, em movimen-
to”, esclarece Moutinho. 
Um pneu de baixa resis-
tência, portanto, é aquele 
que garante uma “perda” 
menor, que aumenta o 
rendimento. 

Há ainda os SSBRs, 
que estão sendo desen-
volvidos pela LANXESS. 
Esses polímeros atuam 
na resistência à derra-
pagem, que confere ao 

pneu a aderência em pavimento molhado. “Então, produzindo os 
polímeros adequados, disponibilizamos aos nossos clientes os 
ingredientes para formulação de pneus com baixa resistência ao 
rolamento e com máxima aderência. Este é o ideal do pneu de alto 
desempenho: economizar combustível sem perder a segurança.”

OPÇÃO DE ESCOLHA
No Brasil, a rotulagem de pneus trará qualificações quanto a estes 
dois quesitos – resistência ao rolamento (ou resistência de rolagem, 
como dito no artigo da página 11 desta edição) e aderência no 
molhado. O pneu classificado como A, por exemplo, será um pneu 
verde, ecológico, e não implicará risco maior de derrapagem. 

Atualmente, exemplifica Moutinho, o consumidor tem acesso 
somente às medidas (banda de rodagem, aro, entre outras). Com 
a etiquetagem, as opções ficarão mais claras. “Isso é um fator de 
decisão de compra. O consumidor vai poder decidir baseado no 
desempenho que o pneu vai dar.” >< 

por CAUÊ MURARO
Leo Yip, Conselheiro do Desenvolvimento Econômi-
co de Cingapura; Axel C. Heittman, CEO mundial 
da LANXESS; Joachin Grub, Global Head na unida-
de de negócios de PBR; e Ian Wood, diretor 

Colônia, na Alemanha: infraestrutura completa

Stand da Lanxess na 13ª Brasilplast. Um sucesso!
Cerca de 24% das emissões de CO

2
 estão relacionadas aos pneus do veículo
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por FERNANDA POLACOW

DESAFIOS DA URBANIDADE

Em Paris, é possível alugar bicicletas espalhadas pela cidade toda, 
por um preço simbólico. Bogotá tem 313 quilômetros de ciclovias, 
utilizadas por 83 mil pessoas. Londres se prepara para passar de 
cidade consumidora a cidade produtora de alimentos, por meio do 
estímulo às hortas urbanas. As três cidades têm em comum o fato 
de integrarem o C40.

Como o nome sugere, o C40 é formado por 40 grandes ci-
dades do mundo, comprometidas com o combate às alterações 
climáticas. A ideia é que o grupo –  do qual São Paulo e Rio de 
Janeiro fazem parte – atue como um fórum de cidades dispostas a 
liderar um processo de mudança, catalisado por inovações e parti-
lha de experiências.

O mais recente encontro do C40, em junho de 2011, aconte-
ceu em São Paulo, pela  primeira vez na América Latina. Vieram 
figuras importantes, como o Bill Clinton, ex-presidente dos Estados 
Unidos, e Robert Zoellick, presidente do Banco Mundial. Não é à 
toa que o C40 tem ganhado notoriedade: em 2050, 70% da po-
pulação mundial viverá em cidades.

CIDADES E OPORTUNIDADES
A troca do campo pela área urbana é sinônimo de oportunidade para 
as inúmeras pessoas que migram em busca de uma vida melhor. O 
crescimento econômico incentiva a urbanização, e a China é prova 
disso, com seu status de força por trás da economia mundial. A popu-
lação de Xangai, capital financeira do país, aumentou em 9,7 milhões 
de pessoas desde 1985. De acordo com o relatório da Associação 
de Presidentes da Câmara da China divulgado neste ano, metade da 

população chinesa estará vivendo em cidades em 2020.
Os números, apesar de inferiores à média mundial dos países de-

senvolvidos, estimada em 85%, traduzem bem o aumento acelerado 
pela economia. Na Índia, a tendência também se confirma. Nova Deli 
passou de 4,4 milhões de pessoas em 1975 para 21,7 milhões hoje, 
de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). Mumbai 
saltou de 7,1 para 19,7 milhões.

A Ásia é o continente que tem sido mais impactado pela urbani-
zação. Em 2007, 40,8% de sua população vivia em zonas urbanas, 
e a expectativa é que em 2050 a população rural some apenas 33% 
do total.

“Hoje, a urbanização pode ser vista como um ganho social, pois 
deu alternativa de vida para muitas pessoas que estavam no campo. 
Mas, com ela, vieram inúmeros desafios, pois as cidades não se pre-
pararam para receber o contingente populacional que hoje abrigam”, 
pondera Cecilia Herzog, presidente do Instituto de Pesquisas em In-
fraestrutura Verde e Sustentabilidade Urbana (Inverde). 

DESAFIOS E TRABALHO CONJUNTO
Se por um lado a urbanização incentiva o crescimento econômico, 
por outro desafia as cidades a expandir e melhorar as suas in-
fraestruturas e repensar o seu planejamento urbano para absorver 
o crescimento populacional de forma sustentável. O Instituto Brasil-
eiro de Geografia e Estatística (IBGE) informa que cerca de 87% 
da população brasileira está nas cidades. Na América do Sul, es-
tamos atrás de Venezuela (94%), Argentina (90%) e Chile (89%), 
por exemplo. >> 

Um futuro para 
as metrópoles
Com o crescimento das populações 
urbanas, é preciso planejar a 
expansão dos grandes aglomerados

GRANDES CIDADES INCENTIVAM A ADESÃO AOS 
MEIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS, COMO A 

BICICLETA, DE MODO A REDUZIR O IMPACTO DA 
URBANIZAÇÃO CRESCENTE
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>> O crescimento frenético e caótico das grandes cidades, verifi-
cado hoje em regiões da Ásia e da África, é  coisa do passado para 
o Brasil. O país, no entanto, 
tem ficado para trás em 
termos de infraestrutura, se 
comparado a Costa Rica ou 
Chile, líderes na América 
Latina no quesito. Falta de 
instalações educacionais e 
de saúde, transporte públi-
co deficiente, marginaliza-
ção e criminalidade são al-
guns dos sérios problemas 
da intensa urbanização 
no Brasil. Com a Copa do 
Mundo (2014) e as Olim-
píadas (2016, no Rio de 
Janeiro), isso ficará ainda 
mais evidente, caso nada 
seja feito.

Cecilia avalia que não se deve continuar pensan-
do separadamente os problemas da urbanidade. “So-
mente através do todo é que poderemos combater os 
problemas endêmicos que hoje temos nas grandes cidades bra-
sileiras. Para que elas possam ser mais resilientes e sustentáveis, 
é preciso aliar planejamento urbano, planejamento da paisagem 

e adoção de produtos e técnicas mais verdes de construção.” 
Um dos grandes problemas nas cidades é a falta de espaço e, 

com ela, a falta de planeja-
mento. Tijuana, no México, 
onde populações estão as-
sentadas em bordas de pre-
cipícios, e Lagos, na Nigéria, 
onde pessoas moram em 
lixões, são exemplos.

No Brasil, o déficit ha-
bitacional nas grandes 
cidades é grande, o que 
vale também para imóveis 
comerciais e loteamentos 
industriais. Atualmente, com 
o acúmulo da demanda e o 
crescimento econômico, o 
setor de construção civil se 
encontra bastante aquecido, 
tendência deve se manter 

pelos próximos anos, graças principalmente aos dois eventos es-
portivos no horizonte.

O programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida é um 
exemplo de iniciativa para preencher o déficit habitacional. A se-
gunda fase do programa contará com investimentos públicos de 
R$ 71,7 bilhões até 2014.

AVENIDA PAULISTA
A LANXESS, com uma visão pioneira, trabalha para criar solu-
ções para alguns dos desafios da megaurbanização, compro-
metendo-se com investimentos em alta tecnologia e pesquisa.

“De fato, o que estamos promovendo são as possibilidades 
de uso de materiais cimentícios coloridos, industrializados e de 
alta qualidade, em projetos voltados à renovação, revitalização 
e remodelação de espaços já existentes e subaproveitados 
nos grandes centros”, afirma Giselle Martins, coordenadora do 
Competence Center para América Latina  da LANXEES.

Os produtos químicos da companhia voltados à 
construção civil são amigos do ambiente e con-

tribuem para que os materiais sejam 
mais duráveis e atraentes. “A 

poluição visual, efei-
to causado 

pelo crescimento acelerado e desordenado das grandes cida-
des, é geralmente foco de trabalho das equipes de urbaniza-
ção”, acrescenta Giselle. 

De acordo com ela, os pigmentos inorgânicos de alta qua-
lidade da LANXESS, conhecidos no mercado sob a marca 
Bayferrox, podem contribuir para minimizar tais efeitos negati-
vos. “Uma vez adicionados ao concreto arquitetônico, podem 
promover uma solução estética bonita e moderna aos edifícios 
da cidade, colaborando com a harmonização do ambiente.” 

Em São Paulo, capital, esses produtos foram utilizados em 
construções como o Hotel Unique e o projeto da Praça das 
Artes, anexa ao Theatro Municipal. Estiveram presentes, ainda, 
na revitalização de algumas das principais ruas da cidade e na 
reforma da calçada da Avenida Paulista. 

A urbanização crescente exige um esforço conjunto para 
a superação dos grandes desafios. O movimento Rede Nossa 
São Paulo, apostando na troca de experiências positivas entre 

cidades do mundo, criou uma plataforma online, a Platafor-
ma Cidades Sustentáveis, onde é possível ver ações 

dos mais diversos tipos, de mobilidade urbana 
a inovação em tecnologia verde, como a trans-
formação de esgoto em energia.

O intercâmbio entre grandes cidades, de 
que o C40 é exemplo, representa uma pos-
sibilidade de transformar esses problemas 
em soluções. Com inovação, políticas pú-
blicas eficientes, uma sociedade civil ativa e 
empresas preparadas para os desafios do 

nosso tempo e do futuro. >< 

Cores, design e moda 

A média do consumo per capita de plástico no Brasil varia de 
22 a 25 kg por ano. Para chegar ao número, contabiliza-se de 
tudo: utensílios domésticos, materiais de higiene pessoal, com-
ponentes do automóvel, entre outros. O número, em princípio, 
pode parecer alto – não é. Nos Estados Unidos, chega a 105 
kg. No Japão, a 115 kg. Assim, o mercado brasileiro do setor 
tem muito que crescer, com a progressiva substituição de vidro 
e metal por plástico. Mas não qualquer plástico. O comprador 
deseja não apenas funcionalidade – ele quer design interessante 
e opções de cores.

A indústria do plástico tem investido na demanda. E a LANXESS 
cumpre papel importante nessa oferta. “Com os corantes da linha 
Macrolex, consegue-se qualquer tonalidade, garantindo trans-
parência, por conta da alta pureza, e vivacidade da cor”, explica 
Rogério Ibanhez, especialista técnico de vendas da empresa. “O 
produto permite a utilização de baixa concentração, por ser solúvel. 
E a linha tem certificado para contato com alimentos e fármacos, 
pois está isenta de metais pesados.”

A Macrolex constitui-se de corantes orgânicos para coloração 
dos chamados plásticos de engenharia, como acrílico e PET. Nes-
ta página, estão alguns produtos que levam corantes da LANXESS. 
Eles, certamente, contribuirão com o aumento da média per capita 
de consumo anual de plástico no Brasil – de acordo com Ibanhez, a 
previsão é de que, até o final de 2012, ela chegue a 29 kg.

GARRAFAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
A tendência da indústria do plástico é adotar a embalagem PET. 
Na prática, significa materiais mais resistentes, com espessura fina 
e mais transparentes, o que nos possibilita ver o conteúdo do reci-
piente. E há a questão das cores. “Elas também passam por fases 
em que umas estão mais na moda do que as outras. Hoje, estão na 
moda as vivas, fortes. E as donas de casa querem combinar a cor 
dos utensílios à dos móveis”, avalia Ibanhez.

COSMÉTICOS  
O que vale para utensílios domésticos vale também para cosmé-
ticos: o PET vai sendo cada vez mais utilizado. “Mas esta é uma 
indústria muito mais agressiva, que segue mesmo as tendências 
da moda”, explica Ibanhez. “No verão é uma gama de cores, na 
primavera outra, e assim por diante.” 

LANTERNAS AUTOMOTIVAS 
O aquecimento do mercado automotivo já garante, por si só, a 
aplicação progressiva dos corantes orgânicos em itens do car-
ro. Mas existe uma novidade: o tamanho das lanternas é cada 
vez maior, em determinados modelos. “Dentre as propriedades 
da linha Macrolex, destacam-se a solidez à luz (não perde a cor 
por causa da exposição ao sol) e a resistência às intempéries”, 
observa Ibanhez. >< 

PLÁSTICO COLORIDODESAFIOS DA URBANIDADE 

Pigmentos da LANXESS foram utilizados na construção do Hotel Unique, em São Paulo, capital

Garrafas e 
embalagens 
feitas com 
plástico colorido

Corantes asseguram transparência e permitem 
infinitas combinações de cor

por CAUÊ MURARO
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ARTIGOTRIUNFO

Nova unidade no Sul 

Hoje em dia, termos como “sustentabilidade” e “meio ambiente” 
são comumente associados a atividades de indústrias compro-
metidas com o meio ambiente e o desenvolvimento social. Três 
décadas atrás, contudo, tais preocupações não eram exatamente 
comuns. Por conta disso, o 
polo petroquímico de Triun-
fo chama a atenção.

Foi na segunda meta-
de dos anos 1970 que se 
decidiu pela instalação de 
um complexo na pequena 
cidade localizada 50 km a 
oeste de Porto Alegre (RS). 
Àquela altura, o Brasil tinha 
dois polos petroquímicos, 
o primeiro no ABC Paulista 
e o segundo em Camaçari 
(BA). Havia também o com-
plexo industrial de Cubatão, 
na Baixada Santista, com 
indústrias químicas e pe-
troquímicas, em operação 
desde os anos 1950. E bas-
ta lembrar a reputação que 
Cubatão teve durante um 
longo período, para imagi-
nar que não era exatamente positiva a ideia geral que se fazia 
do setor.

Daí o cuidado na concepção daquele terceiro polo. Triunfo é 
considerado um marco. “Foi o primeiro complexo com um pla-
no diretor do governo federal”, explica Clésio da Silva, secretário 
municipal para assuntos do polo de Triunfo. Dentre as iniciativas 
político-empresariais, houve estudos para que a localização fosse 
adequada do ponto de vista logístico e ambiental. A área escolhi-
da tinha 3,6 mil hectares, sendo metade dela ocupada por um 
cinturão verde.

Do princípio das operações, na década de 1980, para cá o 
chamado Polo Petroquímico do Sul consolidou-se como impor-
tante agente no desenvolvimento da região. Triunfo é uma das 
cidades líderes de PIB per capita do estado. Aproximadamente 
6.300 trabalhadores trabalham no complexo, modelo no que diz 
respeito a tratamento de efluentes líquidos e sólidos.  

NOVA UNIDADE ADqUIRIDA
Até pouco tempo atrás, seis empresas compunham o Polo Petro-
químico do Sul: LANXESS, DSM, Brasken, Innova, Oxiteno e White 
Martins. Agora são cinco. Isso porque a LANXESS acaba de adqui-

rir a DSM, passando a ter uma 
segunda unidade em Triunfo. 
A negociação foi aprovada no 
mês de maio, por um órgão an-
titruste europeu, que deu sinal 
verde para a conclusão do pro-
cesso. “A LANXESS é a maior 
empresa mundial de borracha 
sintética e, com a aquisição, 
consolida a liderança”, observa 
Ubiratan Sá, gerente da planta.

A EPDM, borracha sintética 
produzida nesta nova fábrica 
da companhia, é aplicada em 
automóveis, na construção ci-
vil e no isolamento elétrico de 
fios e cabos. Sá explica que se 
trata de um segmento estraté-
gico: “A LANXESS tem agora 
aproximadamente 25% do 
mercado global de EPDM. A 
segunda colocada tem cerca 

de dez pontos percentuais a menos”. Com a aprovação da com-
pra, a companhia fortalece sua presença neste que é um complexo 
industrial pioneiro no Brasil. >< 

Tecnologia 
a favor da 
mobilidade 
sustentável 
Os pneus com performance ruim são responsáveis, 
sozinhos, por algumas das perdas mais significativas 
de eficiência nos veículos atuais. As estatísticas mos-
tram que os pneus respondem por até 30% do con-
sumo de combustível de um carro e por 24% das 
emissões de  dióxido de carbono (CO

2
). Como re-

sultado, a indústria química está se esforçando para 
melhorar as tecnologias para proporcionar uma economia consi-
derável e ajudar a enfrentar o desafio da mobilidade sustentável. 

O impacto dos pneus sobre o consumo de combustível é consi-
derável. Mais de três quartos (76%) 
dos efeitos ambientais adversos 
dos pneus são causados pelo con-
sumo ineficiente de combustível, de 
acordo a um estudo realizado pela 
LANXESS! Os 12% restantes resul-
tam da produção e 10% são causa-
dos pelo desgaste e abrasão, com 
o processo de reciclagem sendo 
responsável por menos de 2%.

Reduzir a resistência de rolagem 
– que é causada por deformação e 
perda de fricção – pode, portanto, 
desempenhar um papel decisivo 
na conquista de metas cada vez mais rigorosas de CO

2
. Somente 

na Alemanha, 45 milhões de veículos particulares nas estradas 
consomem 47 bilhões de litros de combustí-
veis fósseis por ano. Apenas 10% na redução 
da resistência de rolagem pode significar uma 
economia de 750 milhões de litros/ano.

A resistência de rolagem dos pneus verdes 
atuais já é 20% menor do que a da geração 
anterior, mas especialistas estão confiantes de 
que podem reduzir a resistência de rolagem em 
mais 10%. Isso é possível por meio do uso de 
materiais aprimorados e formulações otimizadas 
de borracha, para citar apenas dois exemplos. 
Isso levaria a uma redução ainda mais significa-
tiva no consumo de combustível e nas emissões 
de CO

2
.

Pneus de carro com menor resistência de ro-
lagem oferecem um potencial de economia de 
combustível de até 7%, o que significa que um 
motorista que viaja 12.500 km /ano (7.750 mi-
lhas/ano) poderia economizar 100 euros (149 
dólares) ao longo desse período. Isso significa 

que o retorno para os pneus é muitas vezes al-
cançado em até dois anos. Pesquisas de mercado 
também comprovaram que os consumidores estão 

agora tão cientes das pressões ambientais e dos be-
nefícios associados, que eles estão dispostos a pagar 

mais por esses pneus de alta performance.

RÓTULO
Uma nova legislação na Europa deverá sensibilizar os 
consumidores sobre a relevância destes produtos 
energeticamente eficientes. A nova regra deter-
mina que os pneus produzidos a partir de julho 
de 2012, e à venda na Europa em novembro, 
devem ostentar um rótulo indicando sua eficiên-
cia de combustível, aderência em superfícies 
molhadas e ruído de rolagem (veja a etique-
ta nesta página). Fabricantes japoneses de 
pneus voluntariamente introduziram a rotula-

gem de pneus no início de 2010, e a mesma coisa está em discus-
são na Coreia do Sul.

O objetivo da legislação é reduzir as emissões de CO
2
 e de 

ruído com a utilização de pneus mais verdes sem comprometer 
a segurança. Uma escala de A a 
G será utilizada para categorizar o 
desempenho do pneu, sendo que 
o melhor será categorizado  como 
classe A e o pior, como classe G. 
A iniciativa é muito parecida com 
os rótulos de eficiência de ener-
gia obrigatórios, já aplicados a 
produtos da linha branca e eletro-
domésticos, como geladeiras, que 
explicam exatamente a eficiência 
de cada produto. 

De acordo com a Associação 
Européia dos Fabricantes de Bor-

racha e Pneus (ETRMA, em inglês), a redução do consumo de 
combustível a partir da adoção de pneus mais eficientes poderia 

economizar cerca de 20 milhões de toneladas 
de CO

2
 por ano e 10 bilhões de euros em com-

bustível.
As novas regulamentações de rotulagem 

de pneus são um exemplo positivo de como 
as políticas ambientais podem beneficiar os 
consumidores e estimular o sucesso econômi-
co. Além disso, contribuirão para uma maior 
inovação dentro das indústrias química e de 
pneus.

Este novo nível de transparência possibili-
tará aos consumidores fazerem suas próprias 
escolhas entre os pneus convencionais e os 
pneus ecológicos, “verdes”, de alta perfor-
mance. >< 

Polo fica em área de 3,6 mil hectares, metade deles um cinturão verde 

Fontes: Associação das Indústrias do Polo Petroquímico do ABC; Comitê de 
Fomento Industrial de Camaçari; Conselho Comunitário Consultivo do Polo 
Petroquímico do Sul

Andy Brice é um jornalista britânico especializado em ciên-
cia e editor da revista semanal ICIS Chemical Business.

LANXESS tem agora duas plantas em polo 
considerado modelo no Brasil

por CAUÊ MURARO

OS POLOS PETROqUÍMICOS DO BRASIL

Polos Inauguração Localização

Polo Petroquímico do 
Grande ABC

1972
Mauá e Santo 
André, SP

Polo Petroquímico de 
Camaçari

1978 Camaçari, BA

Polo Petroquímico do Sul 1983 Triunfo, RS

A resistência de rolagem de 
pneus é responsável por uma 

parte significativa do consumo de 
combustível de um carro. Pneus mais 

ecológicos e rotulagem energética, 
como a que será implantada na 
Europa em 2012, estão prestes 

a mudar isso.
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