
 

Informação à Imprensa 

Solvay lança RheozanⓇ BLC, agente biodegradável para 

formulações de produtos de personal care e de uso doméstico 

O polímero líquido derivado de biotecnologia cinza apresenta elevadas 
propriedades de suspensão sem afetar a viscosidade da formulação 

 

 

 
Bruxelas, Bélgica, 16 de junho de 2021 - A Solvay apresenta um novo agente 

reológico biodegradável, o RheozanⓇ BLC, uma solução de polímero líquido natural e 

pronta para uso que oferece alto poder de suspensão em formulações de produtos para 
cuidados pessoais e uso doméstico, sem, no entanto, afetar a viscosidade da 
formulação.  
 
As tendências e as expectativas dos consumidores estão mudando para produtos de 
origem mais natural. Os formuladores têm que desenvolver produtos de desempenho 
elevado com uma estética avançada, menor quantidade de produtos químicos sintéticos 
e materiais mais ecológicos.  
 

“O novo RheozanⓇ BLC da Solvay combina o melhor da ciência e da natureza. É um 

ingrediente inovador e flexível que tira partido de todo o poder da biotecnologia com 
funções benéficas e excelentes credenciais de sustentabilidade”, afirmou Jean-Guy Le 
Helloco, Vice-presidente Global, Home and Personal Care, da Solvay. 
 
“Este ingrediente, que é certificado pela COSMOS, permite novas possibilidades de 
formulação e dá resposta à necessidade do mercado quanto a soluções biodegradáveis, 

https://www.solvay.com/en/brands/rheozan-range/rheozan-blc
https://www.solvay.com/en/brands/rheozan-range/rheozan-blc


tornando-o uma solução vantajosa tanto para os formuladores quanto para os 
consumidores.” 
 

O RheozanⓇ BLC resulta da biotecnologia cinza (que valoriza o meio ambiente). A sua 

síntese baseia-se na fermentação do amido por cepas bacterianas específicas 
cuidadosamente selecionadas que geram fibras de celulose muito uniformes. Quando 
são adicionadas a fórmulas de produtos domésticos e de cuidados pessoais, estas fibras 
projetadas pela natureza criam uma rede tridimensional regular, dando origem a um 
mecanismo de suspensão altamente eficaz.  
 
Esse agente reológico consegue suspender e estabilizar partículas visuais, tais como 
pigmentos, esfoliantes naturais, cápsulas de perfume, bolhas de ar, opacificante ou 
emulsão, e agentes insolúveis, tais como piritionato de zinco ou minerais. 
 

O RheozanⓇ BLC da Solvay pertence a uma nova geração de ingredientes com base 

na biotecnologia que podem revolucionar a indústria química, ao aproveitar o poder da 
natureza para combinar um desempenho mais elevado com mais segurança e 
sustentabilidade no sentido de alcançar uma economia mais circular.  
 

Para obter mais informações sobre o RheozanⓇ BLC contate os nossos especialistas. 

 
® Rheozan é uma marca comercial registrada da Solvay. 
 

Sobre o Grupo Solvay 
A Solvay é uma empresa de ciências cujas tecnologias oferecem benefícios em muitos aspectos 
da nossa vida cotidiana. Com 23.000 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 € 8,9 bilhões em 2020. A Solvay está listada na Euronext 
Brussels (SOLB) e Paris e nos Estados Unidos, onde ações (SOLVY) são negociadas por meio 
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 e  
Marcela de Paula – marcela@pexpress.com.br 
Tels. (55 11) 3284 5164 ou celular (55 11) 999 33 8148 
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