
 
 
 
Covestro expande portfólio de produtos circulares de TPU 

 

• Crescente portfólio de produtos derivados de fontes alternativas 

• Produção de termoplástico de poliuretano (TPU) de massa balanceada com pegada 

de carbono reduzida  

• Disponibilidade prevista para início de 2022 

 

Legenda da foto: A Covestro vem expandindo seu portfólio de produtos mais 

sustentáveis e circulares de TPU. Os tênis da foto podem começar a ser fabricados 

com a certificação ISCC Plus de TPU de massa balanceada já no ano que vem. 
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Como parte de seu programa rumo à economia circular, a Covestro segue com a expansão 

de seu portfólio de produtos derivados de fontes alternativas. Desta forma, a linha de 

produtos será expandida, com a inclusão de termoplásticos de poliuretano (TPU) de massa 

balanceada a partir do início de 2022.  

 

Os novos produtos são fabricados a partir de matérias-primas bioatribuídas e possuem uma 

pegada de carbono reduzida, na comparação com seus similares de origem fóssil. Ao 

mesmo tempo, os produtos de massa balanceada fornecem a mesma qualidade e 

propriedades, além da possibilidade de serem integrados diretamente aos processos de 

produção das indústrias, sem necessidade de adaptações na linha. Neste contexto, os 

produtos finais serão certificados de acordo com o padrão ISCC Plus. 

 

“Estou animada em saber que, em breve, poderemos ajudar nossos clientes das indústrias 

automotiva, eletroeletrônica, calçadista e tantas outras, a reduzirem sua pegada de carbono 

com esta solução pronta”, afirma Andrea Maier-Richter, Head Global de TPU da Covestro. 

“Com a certificação ISCC Plus, queremos fornecer mais transparência desde a compra de 

matéria-prima, passando por nossa produção e distribuição, até o uso do cliente. Este é um 

importante passo para alcançarmos nossa visão de sermos totalmente circulares”.  

  

Ampla gama de TPUs mais sustentáveis  

  

A Covestro já lançou vários produtos de TPU baseados em fontes alternativas nos últimos 

anos, conforme cresce o interesse dos consumidores por produtos mais sustentáveis. No dia 

28 de outubro, a Covestro oferece um webinar sobre este tema como parte da série de 

eventos CE Days.  

 

A marca de artigos esportivos VAUDE, por exemplo, pretende usar uma entressola de 

espuma feita parcialmente de TPU de base biológica em sua nova bota de escalada Lavik 

Eco. Outros tipos de produtos contêm um componente fabricado proporcionalmente com 



CO2, em vez de matérias-primas de origem fóssil. A linha de TPU da marca Desmopan® 

também inclui uma gama de produtos totalmente reciclados. Eles são utilizados, por 

exemplo, em capas para smartphones da marca holandesa Fairphone. 

 

Os poliuretanos termoplásticos são plásticos muito versáteis. Eles possuem uma variedade 

de durezas, são flexíveis e resistentes, sendo altamente adequados para uma série de 

aplicações.  

 

Equilíbrio de massa cria transparência 

 

O fornecimento de produtos de massa balanceada é parte do amplo programa global da 

Covestro para alinhar-se totalmente à economia circular. Ao fazer isso, a empresa está 

focando no aumento do uso de fontes alternativas, tais como materiais de base biológica, 

resíduo plástico e CO2, além da utilização de energia de fontes renováveis. A empresa 

também vem colaborando com parceiros no desenvolvimento de tecnologias inovadoras de 

reciclagem.  

  

No conceito de equilíbrio de massa, as matérias-primas fósseis e alternativas são misturadas 

na produção, mas tratadas separadamente em sua contabilização. O método de cadeia de 

custódia permite o rastreio dos materiais em toda a cadeia de valor e permite que recursos 

alternativos, tais como componentes bioatribuídos, sejam alocados para produtos finais 

selecionados. Até o momento, três sites de produção da Covestro na Europa e Ásia-Pacífico 

já foram certificados em compliance com o padrão ISCC Plus. 

 

ISCC ("International Sustainability and Carbon Certification") é um sistema 

internacionalmente reconhecido para a certificação de sustentabilidade de biomassa e 

bioenergia. O padrão se aplica a todos os estágios da cadeia de valor e é reconhecido 

internacionalmente. 

 

URL : https://www.covestro.com/press/covestro-expands-portfolio-of-circular-tpu-products/ 

 

Sobre a Covestro: 

Com 10,7 bilhões de euros em vendas em 2020, a Covestro é uma das empresas líderes 

mundiais em polímeros. Suas atividades comerciais concentram-se na produção de 

polímeros de alta tecnologia e no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis 

para produtos usados em muitas áreas da vida cotidiana, mostrando compromisso total com 

a economia circular. As principais indústrias atendidas são automotiva e de transportes, 

construção, móveis e processamento de madeira e os segmentos eletroeletrônicos e de 

aparelhos domésticos. Outros setores incluem esportes e lazer, cosméticos, saúde e a 

própria indústria química. Ao final de 2020, a Covestro tinha 33 unidades de produção no 

mundo todo e empregava aproximadamente 16,5 mil pessoas.  

Declarações prospectivas 

Este press release pode conter declarações prospectivas baseadas nas suposições e previsões correntes feitas pela 

diretoria da Covestro AG. Diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a 

http://email.covestro.senderservices.net/c/eJx9UMuOwyAM_JpwI-IRAhcOe-lvVAScDVIKCJNmP39JpVZ7WsnSWGOP7XGwShlJ4OHifo_BDkJIraXoSDarRdDaCGZmL0D5Wc3rBLPWavEBuHBkt1trBQf5NYhbj_M8R5-fgK3mnjw6VSogdnzTFH6KSwFpybWteY-Z5pX6WP2xu0pbOWipORy-XSoSrWCCc8YnZhib-KhBOu-08SGAWvQ0TOyzESEFqAj1GT3gmKCRatvmIo7olpjy3-Z-Hmn25Zy-PJNLHtP3PeROpusX_0zu1V-swWmd


diferenças materiais entre os resultados futuros reais, a situação financeira, o desenvolvimento ou o desempenho da 

empresa e as estimativas aqui apresentadas. Esses fatores incluem os discutidos nos relatórios públicos da Covestro, que 

estão disponíveis em www.covestro.com. A companhia não assume qualquer responsabilidade por atualizar tais 

declarações prospectivas ou ajustá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros. 

Atenciosamente / Best regards, 
 
Thaís Sabino 
Corporate Communication 
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