
 

 
 

Informação à Imprensa 

 
Solvay faz parceria internacional na área de polímeros 

especiais para impressão 3D de uso industrial 
 

Primeiro projeto junto com a Stratasys, que deve estar pronto em 2020, visa a 
aplicações na área aeroespacial/aeronáutica 

 
Alpharetta, Geórgia, 18 de junho de 2019 --- A Solvay anunciou acordo de cooperação 
com a Stratasys (NASDAQ: SSYS) para desenvolver novos filamentos de fabricação 
aditiva (additive manufacturing – AM) de alto desempenho para uso exclusivo nas 
impressoras 3D FDM® F900® da Stratasys. 
 
“Os clientes da Stratasys têm solicitado repetidamente materiais mais diversificados e 
de alto desempenho, ao mesmo tempo em que muitos dos nossos clientes da Solvay 
desejam que os polímeros de alto desempenho sejam habilitados para uso nesses 
sistemas de impressão industrial 3D. Portanto, a parceria entre as duas empresas 
agora nos permite atender a essas necessidades crescentes”, disse Christophe 
Schramm, Gerente de Negócios de Additive Manufacturing da unidade global de 
negócios Specialty Polymers da Solvay. 
 
Como parte de seu plano conjunto de produtos, a Solvay e a Stratasys trabalharão 
juntas para desenvolver um filamento de AM de alto desempenho baseado no polímero 
versátil Radel® (PPSU) de polifenilsulfona da Solvay que atenderá às exigências 
rigorosas de conformidade FAR* 25.853 para uso em aplicações aeroespaciais. 
Ambas as empresas pretendem comercializar este novo filamento Radel® PPSU em 
2020.  
 
Outros produtos de alto desempenho que atendam às necessidades específicas da 
indústria em outros mercados importantes de uso final de AM também serão 
posteriormente lançados.  
 
“A Solvay é uma líder confiável de materiais diversificados e testados para as indústrias 
aeroespacial, automotiva e médica. Estamos orgulhosos de dispor deste novo acordo 
de colaboração, que dará aos clientes a capacidade de expandir ainda mais a 
impressão em 3D FDM em aplicações de produção”, disse Rich Garrity, presidente da 
Stratasys Americas. 
 
A Solvay tem um histórico de 25 anos com os grades de PPSU Radel® desenvolvidos 
especificamente para uso em componentes internos de cabine de aeronaves, que 
estão em conformidade com todos os requisitos comerciais e regulatórios de 
inflamabilidade, densidade de fumaça, liberação de calor e emissões de gases tóxicos. 
Estes grades também oferecem excelente resistência química e rigidez excepcionais. 
 
“A parceria com a Stratasys é um passo importante na estratégia da Solvay para criar 
um ecossistema sólido e diversificado de AM para melhor atender nossos clientes. A 
combinação da seleção e da expertise dos materiais da Solvay com os recursos de 



impressão 3D repetíveis e de alta qualidade da Stratasys abrirá novas possibilidades 
para a manufatura aditiva em mais das indústrias que atendemos atualmente de 
manufatura "tradicional", acrescentou Christophe Schramm, da Solvay. 
 

*Federal Aviation Regulations 253 (Regulamentação da Associação Federal de Aviação dos 
Estados Unidos) 

 
Sobre a Stratasys 
A Stratasys é líder global em manufatura aditiva ou tecnologia de impressão 3D e é fabricante 
de impressoras 3D FDM® e PolyJet™. As tecnologias da empresa são usadas para criar 
protótipos, ferramentas de fabricação e peças de produção para indústrias, incluindo 
aeroespacial, automotiva, saúde, produtos de consumo e educação. Há 30 anos, os produtos da 
Stratasys ajudam os fabricantes a reduzir o tempo de desenvolvimento de produtos, o custo e o 
tempo de colocação no mercado, bem como a reduzir ou eliminar os custos de ferramentas e 
melhorar a qualidade do produto. O ecossistema de soluções e expertise da impressão 3D da 
Stratasys inclui: impressoras 3D, materiais, software, serviços especializados e produção de 
peças sob demanda. On-line em: www.stratasys.com, http://blog.stratasys.com e LinkedIn. 
Stratasys, o selo da Stratasys, FDM, F900, FDM e PolyJet são marcas comerciais ou marcas 
registradas da Stratasys Ltd. e ou de suas subsidiárias ou afiliadas. Todas as outras marcas 
registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. 
 
Sobre o Grupo Solvay 
A Solvay é uma empresa de materiais avançados e de especialidades químicas, comprometida 
com o desenvolvimento da Química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay 
inova e faz parcerias com clientes em diversos mercados finais globais. Seus produtos e 
soluções são utilizados em aviões, automóveis, dispositivos inteligentes e instrumentos médicos, 
baterias, na extração de minerais e petróleo, entre muitas outras aplicações que promovem a 
sustentabilidade. Seus materiais leves e avançados aumentam a mobilidade mais limpa, suas 
formulações otimizam o uso de recursos e seus produtos químicos de desempenho melhoram a 
qualidade do ar e da água. A Solvay tem sede em Bruxelas e emprega 24.500 pessoas em 62 
países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,3 bilhões em 2018, em 90% de atividades 
nas quais a Solvay está entre as três maiores empresas do mundo, resultando em uma margem 
de EBITDA de 22%. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext Brussels e Paris 
(Bloomberg: SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas ações (SOLVY) são 
transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a Solvay também atua com 
a marca Rhodia. 
 
100 anos de presença no Brasil – Sob as marcas do pioneirismo e da inovação, a Rhodia, 
empresa do Grupo Solvay, está completando 100 anos de atividades no Brasil em 2019. A 
empresa iniciou sua trajetória de sucesso em Santo André – SP, com a instalação de uma 
unidade industrial de produtos químicos, que representou o primeiro passo da industrialização 
da região do ABC paulista. Sempre à frente do seu tempo, a Rhodia tem dado ao longo desse 
período uma contribuição decisiva para o fortalecimento do setor químico/têxtil e da indústria do 
Brasil em geral, com o desenvolvimento de tecnologias, processos e produtos para diversos 
mercados, e com um profundo relacionamento com a sociedade brasileira. Desde setembro de 
2011, a Rhodia faz parte do Grupo Solvay, um dos mais relevantes players internacionais em 
materiais avançados e especialidades químicas. 
Saiba mais em www.rhodia.com.br e 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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