
 
 
 

Informação à Imprensa 

 
Rhodia lança solução natural "pronta para uso" para 

formulações sustentáveis de produtos de limpeza 
Augeo® Clean Booster é uma solução com alto desempenho desenvolvida a 

partir de matérias primas de fontes renováveis 

 

 
 

São Paulo, 17 de novembro de 2020 – A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, está 
lançando no mercado latino-americano o Augeo® Clean Booster, uma nova 

solução "pronta para uso" com alto desempenho de limpeza, composta por uma 
combinação sinérgica entre solvente e surfactante, ambos derivados de matérias 
primas de fontes renováveis: a soja e óleo de palma certificado nas normas RSPO 
(Round Table on Sustainable Palm Oil, na sigla em inglês) 
 
Além de seguro para as pessoas e o meio ambiente, o produto é uma alternativa 
sustentável para as empresas que buscam a simplificação do processo de 
desenvolvimento, produção e logística, facilitando a criação de novas 
formulações competitivas para o segmento de Home Care. 
 
O Augeo® Clean Booster proporciona uma elevada performance desengordurante, 

mesmo em baixas concentrações. Além disso, seu baixíssimo odor possibilita a 
valorização das fragrâncias utilizadas, prolongando a sensação de higienização dos 
ambientes.  É indicado para formulações de limpadores multiuso, limpadores de 
fornos, banheiro, limpeza pesada e limpeza institucional, além de produtos 
desengordurantes em geral. 
 
“O Augeo® Clean Booster é uma solução totalmente alinhada com as necessidades 

do mercado e com o novo perfil de consumo das pessoas, que exigem cada vez mais 
produtos de alto desempenho, sustentáveis e com custo competitivo”, afirma Sandra 
Mori, Gerente de Mercado da área de solventes do Grupo Solvay na América Latina. 
Inicialmente, acrescenta Sandra, as vendas desse novo produto estão centralizadas 
no mercado interno brasileiro e em mercados da América Latina. 
 



Inovação criada pelos pesquisadores brasileiros da empresa, a linha de 
produtos Augeo®, derivada de fonte renovável, com foco em sustentabilidade e alto 

desempenho, é composta por moléculas versáteis, com alto poder de solubilização e 
reduzidíssimo odor. 
 
Os solventes Augeo®, todos patenteados internacionalmente, são utilizados 
principalmente nos mercados de bens de consumo, com destaque na linha de 
produtos destinados aos cuidados com a casa, como limpadores multiuso e nos 
aromatizadores de ambientes, e em itens de cuidados pessoais e fragrâncias. Outro 
segmento importante é o de limpeza industrial e institucional. Tem sido aplicado com 
sucesso nos segmentos Agro e Petróleo e Gás e está presente, ainda, nos mercados 
de tintas e vernizes. 
 
Sobre o Grupo Solvay 
A Solvay é uma empresa de ciências cujas tecnologias oferecem benefícios em muitos 
aspectos da nossa vida cotidiana. Com 24.100 empregados em 64 países, a Solvay une 
pessoas, ideias e elementos para reinventar o progresso. O Grupo busca criar valor 
compartilhado sustentável para todos, principalmente por meio do programa Solvay One 
Planet, elaborado em torno de três pilares: proteger o clima, preservar recursos e promover 
uma vida melhor. As soluções inovadoras do Grupo contribuem para produtos mais seguros, 
limpos e sustentáveis, que podem ser encontrados em residências, alimentos e bens de 
consumo, aviões, carros, baterias, dispositivos inteligentes, equipamentos de saúde, sistemas 
de purificação de água e ar. Fundada em 1863, a Solvay está hoje entre as três principais 
empresas do mundo na maioria de suas atividades e obteve vendas líquidas de € 10,2 bilhões 
em 2019. A Solvay está listada na Euronext Brussels (SOLB) e Paris e nos Estados Unidos, 
onde ações (SOLVY) são negociadas através de um programa de ADR Nível I. No Brasil, a 
Solvay também atua com a marca Rhodia. Saiba mais em www.solvay.com 
  
Mais informações à Imprensa 
Sobre o Grupo Solvay e a Rhodia no Brasil 
Roberto Custódio - roberto@pexpress.com.br 
Marcela de Paula - marcela@pexpress.com.br 
Tels. (55 11) 3284 5164 ou celular (55 11) 999 33 8148 
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