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Solvay aumenta a produção mundial de polímeros de sulfona 

com nova unidade na Índia e expansão nos EUA 
 

Polímeros de sulfona são aplicados em diversos mercados de alto desempenho, 
principalmente de indústrias das áreas de Saúde e tratamento de água 

 

 
 

 
 
Bruxelas, 09 de outubro de 2017 --- A Solvay está expandindo sua capacidade 
de produção global de polímeros especiais de sulfona na Índia e nos Estados 
Unidos para atender ao crescimento significativo da demanda para este material 
termoplástico de alto desempenho, principalmente das indústrias do setor de 
saúde/médico e de tratamento de água. 
 
Como parte do plano da Solvay, anunciado anteriormente, para aumentar a 
capacidade de polímeros de sulfona em mais de 35% nos próximos 5 anos, a 
Solvay está construindo uma nova unidade de produção, exclusiva para 
polietersulfona (PESU), em Panoli, na Índia. Os aumentos de capacidade 
também estão ocorrendo nos EUA nas unidades de polímeros e monômeros da 
Solvay em Marietta (Ohio) e Augusta (Geórgia), por meio de investimentos e 
otimização de processos. 
 
"A expansão da Solvay reforça nossa posição de liderança em polímeros 
especiais de sulfona, beneficiando-se da crescente demanda em indústrias de 
rápido crescimento, como purificação de água e tratamentos de saúde", disse 
Augusto Di Donfrancesco, presidente da Unidade Global de Negócios Specialty 
Polymers do Grupo Solvay. "Os clientes podem confiar em nós para o seu 
suprimento a longo prazo em todo o mundo”, disse Do Donfrancesco. A 



construção da nova unidade em Panoli está em andamento e a produção deverá 
atingir a capacidade total em meados de 2019. 
 
Os polímeros de sulfona da Solvay, Radel® PPSU (polifenilsulfona), Veradel® 
PESU (polietersulfona) e Udel® PSU (polissulfona), são aplicados em uma 
variedade de indústrias altamente competitivas, como aeroespacial/aeronáutica, 
automotiva, água e eletrônica, bem como mercados de consumo e construção. 
 

Siga-nos no twitter @SolvayGroup 
 
Sobre o Grupo Solvay 
A Solvay é uma empresa química de multiespecialidades, comprometida com o desenvolvimento 
da Química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay inova e faz parcerias com 
clientes em diversos mercados finais globais. Seus produtos e soluções são utilizados em aviões, 
carros, dispositivos inteligentes e médicos, baterias, na extração de minerais e petróleo, entre 
muitas outras aplicações que promovem a sustentabilidade. Seus materiais leves e avançados 
aumentam a mobilidade mais limpa, suas formulações otimizam o uso de recursos e seus 
produtos químicos de desempenho melhoram a qualidade do ar e da água. A Solvay tem sede 
em Bruxelas e emprega 27.000 pessoas em 58 países. As vendas líquidas pró forma foram de € 
10,9 bilhões em 2016, em 90% de atividades nas quais a Solvay está entre as 3 maiores 
empresas do mundo. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext Bruxelas e Paris 
(Bloomberg: SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas ações (SOLVY) são 
transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a Solvay também atua com 
a marca Rhodia. 
 
Mais informações à Imprensa: 
Sobre o Grupo Solvay e a Rhodia no Brasil 
Roberto Custódio - mailto:roberto@pexpress.com.br 
Marcela de Paula – mailto:marcela@pexpress.com.br 

Tel. (55 11) 3284 5164 ou cel. (55 11) 999 33 8148  

  
 

https://twitter.com/SolvayGroup
mailto:roberto@pexpress.com.br
mailto:marcela@pexpress.com.br

