
                                         

 

Evonik inaugura nova fábrica para a produção de poliamida 12 em 

pó na Alemanha 

  

 Unidade vai atender a alta demanda de mercados atraentes como: impressão 

3-D e revestimento metálico. Investimento impulsiona o motor de 

crescimento “Smart Materials” e consolida a posição de liderança da Evonik 

no mercado de poliamidas 12 especiais em pó. 
 Valor investido se situa na faixa média dos dois dígitos de milhões de euros. 

  

 

   

A Evonik Industries inaugurou mais uma linha de produção de poliamidas 12 (PA 12) especiais 

em pó, marca VESTOSINT®, em seu maior complexo industrial global, em Marl, na Alemanha. 

A nova unidade produzirá pós de alto desempenho sobretudo para o mercado de impressão 3-

D, que está em franca expansão, com taxas de crescimento de dois dígitos.   

  

“A poliamida 12 faz parte  do  nosso motor de crescimento estratégico, Smart Materials, 

que  tem como objetivo o aumento  do desempenho e da eficiência de produtos, com materiais 

aprimorados. Ampliamos de modo significativo a nossa unidade em Marl de poliamida 12 em 

pó, a fim de apoiar o desenvolvimento de tecnologias orientadas ao futuro, como a impressão 

3-D, por meio de soluções inovadoras”, diz Harald Schwager, vice-presidente da Diretoria 

Executiva da Evonik Industries.  

  

O volume do investimento na nova planta de VESTOSINT® se situa na faixa média de dois 

dígitos de milhões de Euros. Com a nova unidade, a Evonik aumenta em 50% a sua capacidade 

anual de produção de PA 12 em pó. A empresa de especialidades químicas fabrica seus pós de 

alto desempenho a partir da PA 12 granulada mediante a adoção de um processo exclusivo, 

em sua rede de produção integrada, para produtos de poliamida 12.   
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“A nova capacidade de produção nos permitirá desempenhar um papel de destaque ainda 

maior no crescimento global de mercados atraentes como as indústrias de revestimentos ou 

de impressão 3-D”, explica Claus Rettig, presidente da Diretoria Executiva da Evonik Resource 

Efficiency GmbH. “Além disso, podemos desenvolver novos pós poliméricos customizados com 

ainda mais rapidez e flexibilidade para apoiar o forte crescimento dos nossos clientes e, em 

consequência, do nosso negócio de poliamida 12 em pó”. 

  

A Evonik comercializa o polímero de alto desempenho poliamida 12 em pó sob a marca 

VESTOSINT® para aplicação, por exemplo, no revestimento de utensílios domésticos 

metálicos, cestos de lavadoras de louça, na indústria automotiva ou em tecnologia médica. 

Além disso, há anos a Evonik desenvolve pós poliméricos especiais que permitem a produção 

industrial de componentes de alta tecnologia com impressão 3-D. O VESTOSINT® destaca-se 

por sua alta qualidade e foi plenamente otimizado para a respectiva tecnologia 3-D em termos 

de processamento e perfil de propriedades.   

  

A Evonik desenvolve materiais de alto desempenho customizados para aplicações com alto 

nível de exigência há mais de 50 anos. A empresa é líder global na produção de polímeros de 

poliamida 12, produtos de grande demanda em mercados altamente atraentes como as 

indústrias automotiva e de petróleo e gás, a área médica e o setor de materiais esportivos.   

  

  

Informações sobre a empresa  

Evonik, o grupo industrial criativo da Alemanha, é uma das principais empresas de especialidades químicas do mundo. 

A essência de sua estratégia corporativa é o crescimento rentável e o aumento sustentado do valor da empresa. A Evonik 

se beneficia sobretudo de seu talento inovador e de suas plataformas de tecnologia integrada. A Evonik atua em mais 

de 100 países no mundo inteiro. Em 2016, mais de 35.000 colaboradores geraram vendas da ordem de 12,7 bilhões de 

Euros e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de cerca de 2,165 bilhões de Euros. 

  

No Brasil, a história da Evonik Industries, começou em 1953. A empresa conta hoje com cerca de 600 colaboradores no 

País e seus produtos são utilizados como matéria-prima em importantes setores industriais, como: automotivo, 

agroquímico, biodiesel, borracha, construção civil, cosmético, farmacêutico, nutrição animal, papel e celulose, plástico, 

química e tintas. 

  

Sobre Resource Efficiency 

O segmento Resource Efficiency, dirigido pela Evonik Resource Efficiency GmbH, fornece materiais de alta performance 

para sistemas ambientalmente seguros e eficientes em energia para as indústrias automotiva, de tintas & revestimentos, 

de adesivos e da construção, dentre muitas outras. Com cerca de 9.000 colaboradores, esse segmento gerou vendas 

da ordem de 4,5 bilhões de euros em 2016. 

  

Nota legal 

Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao futuro neste 

comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e afirmações podem envolver riscos conhecidos ou 

desconhecidos, bem como incertezas.  Os resultados ou as evoluções reais podem variar em função de mudanças no 

ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não assumem nenhuma obrigação no sentido de 

atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações contidas neste comunicado.   

 

Evonik Brasil Ltda. 
Fone: (11) 3146-4100 



www.evonik.com.br 

facebook.com/Evonik 

youtube.com/EvonikIndustries 

linkedin.com/company/Evonik 

twitter.com/Evonik 

  

  

Informações para imprensa: 

Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br  

Sheila Diez: (11) 3473.0255 - 98540.7777 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br 

Taís Augusto: (11) 4423.3150 - 99642.7274 - tais@viapublicacomunicacao.com.br 
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