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09/03/2015 - Solvay embarca sua inovação no Solar Impulse 2, o primeiro avião tripulado
movido exclusivamente a energia solar, que iniciou uma histórica volta ao mundo

A Solvay tem orgulho de estar lado a lado com o Solar Impulse 2 (Si2) e seus dois pilotos, que
decolaram hoje (09/03) de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para iniciar volta ao
mundo sem a utilização de uma única gota de combustível fóssil.
"A aventura Solar Impulse representa a inovação sem limites e a capacidade da Solvay de
demonstrar sua força na busca de soluções para desenvolver e promover tecnologias de baixo
carbono", disse Jean-Pierre Clamadieu, presidente do Comitê Executivo e CEO da Solvay.
"Desejamos aos pilotos Bertrand Piccard e André Borschberg um voo seguro e grande sucesso
em sua volta ao mundo."
Viajando a velocidades entre 50 e 100 quilômetros por hora, o Si2 voará 25 dias distribuídos
por cinco meses, equipado com 15 produtos Solvay aplicados em mais de 6.000 componentes,
incluindo os seus plásticos e polímeros de alto desempenho, fibras, filmes, lubrificantes e
revestimentos.
A inovação brasileira também está a bordo com Emana, microfibra têxtil criada pela Rhodia,
que faz parte do uniforme oficial de viagem dos pilotos. Espécie de segunda pele, a roupa age
para melhorar a microcirculação sanguínea, contribuindo para o retardamento da fadiga
muscular dos pilotos durante o voo.
O Si2 tem previsão de parar em 12 locais, incluindo escalas na Índia, China, Estados Unidos e
Europa ou na África do Norte, antes de retornar para Abu Dhabi. André Borschberg está
pilotando a primeira parte da viagem de 400 km, que deverá durar 12 horas, a partir de Abu
Dhabi até Muscat, em Omã. Entre os principais desafios da jornada está o voo ininterrupto de
cinco dias e noites da China para o Havaí.
Desde o início desse projeto e durante 12 anos a Solvay tem sido parte desta iniciativa
pioneira, transformando desafios em oportunidades de mercado quanto ao desenvolvimento de
soluções que significam redução de peso, armazenamento de energia e eficiência. Com este
“laboratório voador”, a Solvay tem provado a sua especialização em materiais avançados e
energia sustentável, que permitem ao Solar Impulse voar ao redor do mundo excluvisamente
com a energia do Sol.
Sobre a Solvay - Como um grupo químico internacional, a Solvay auxilia a indústria na busca e
implementação de soluções cada vez mais responsáveis e de criação de valor. Gera 90% do
seu volume de negócios em atividades onde ele está entre os três principais grupos globais.
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Seus produtos são utilizados em diversos mercados, tais como energia e meio ambiente,
automotivo e aeroespacial, elétricos e eletrônicos, com objetivo de melhorar o desempenho dos
clientes e a qualidade de vida dos consumidores. O grupo, com sede em Bruxelas, emprega
cerca de 26.000 pessoas em 52 países e obteve um faturamento de € 10,2 bilhões em 2014.
Solvay SA (SOLB.BE) está listada na NYSE Euronext Bruxelas e Paris (Bloomberg: SOLB.BB
– Reuters: SOLBt.BR). No Brasil, o grupo também atua com o nome Rhodia, que foi adquirida
em 2011.
Saiba mais em www.solvay.com
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