
                                         

 

Evonik inaugura novo centro tecnológico para 

impressão 3D nos EUA 

  

   

O novo centro para a tecnologia Structured Polymers desempenhará papel essencial no 

desenvolvimento de novos materiais prontos para uso no setor de fusão em leito de pó. 

A Evonik continua expandindo suas atividades na área de impressão 3D. A empresa de 
especialidades químicas abriu um novo centro tecnológico para impressão 3D em 
Austin, Texas. A unidade dos EUA terá papel central na rede de inovação global da Evonik 
no desenvolvimento de novos materiais prontos para uso no setor de fusão em leito de pó, 
fabricados com tecnologia Structured Polymers.   

  
Pioneira na produção de pós para fusão em leito de pó  
O novo centro para a tecnologia Structured Polymers da Evonik abrange um laboratório de 
tecnologia de aplicação com impressoras 3D e uma área de processamento, um laboratório 
de pesquisa e desenvolvimento, salas de produção e áreas administrativas relacionadas, 
além de salas de reuniões. O complexo de prédios possui modernos sistemas de exaustão de 
ar, adota os mais altos padrões de segurança e cumpre todas as normas aplicáveis de 
ergonomia do trabalho.  
  
“O novo centro tecnológico dá continuidade à história de sucesso da Structured Polymers sob 
o guarda-chuva da Evonik.  Nós agora dispomos da estrutura necessária para estabelecer 
essa avançada tecnologia de produção de pós poliméricos para impressão 3D no mercado”, 
diz Thomas Große-Puppendahl, responsável pela área de crescimento em inovação Additive 
Manufacturing na Evonik. 
  
Vikram Devarajan, responsável pelo centro tecnológico para impressão 3D em Austin, 
acrescenta: “Com a expansão das nossas competências na América do Norte, estamos 
sinalizando aos nossos parceiros na região que agora podemos apoiá-los por meio de novas 
oportunidades tecnológicas no desenvolvimento de materiais bem perto de onde eles estão”.   
  
A história de sucesso da Structured Polymers  
Em janeiro de 2019, a Evonik adquiriu a Structured Polymers Inc., uma startup dos EUA na 
área de materiais para impressão 3D, após um período de investimento de dois anos na 
empresa por meio de seu braço de venture capital. Com essa operação, o Grupo ganhou 
acesso a uma nova tecnologia patenteada com o objetivo explícito de expandir o portfólio 
existente de polímeros especiais em pó para impressão 3D. A tecnologia da Structured 
Polymers produz um pó fino a partir do material polimérico em grânulos, após diversas 
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etapas de processamento. Nesse processo, os pós poliméricos podem ser produzidos em 
tamanhos de partículas controlados, cujo diâmetro varia de 0,1-400 μm enquanto, ao 
mesmo tempo, oferecem ótimas propriedades. 
  
Como resultado da aquisição, os primeiros pós prontos para uso foram lançados no mercado 
no final de 2019: dois elastômeros termoplásticos baseados em inovadores copoliésteres 
para tecnologias de impressão 3D em pó. Ambos os produtos apresentam alto grau de 
elasticidade e flexibilidade combinado com boa resiliência, mantêm-se resistentes e flexíveis 
após o processo de impressão, sem comprometer a qualidade superficial, e estão disponíveis 
em branco ou preto, dependendo da aplicação.  
  
Mais de 20 anos de expertise em materiais  
O mercado de impressão 3D está em franca expansão, apresentando taxas de crescimento 
de dois dígitos. Evonik é líder mundial na produção de pós de poliamida 12 (PA 12), usados 
na fabricação aditiva há mais de 20 anos. Além da poliamida 12 e da poliamida 613, outros 
produtos como os PEBA em pó, os biomateriais de qualidade GMP para tecnologias médicas e 
um amplo leque de aditivos e componentes como, por exemplo dispersantes, melhoradores 
de fluxo, modificadores reativos e nanocompósitos ampliam o portfólio de produtos.     
  
Mais informações em www.evonik.com/additive-manufacturing.  
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Informações da Empresa  
A Evonik é uma das líderes mundiais em especialidades químicas. A empresa atua em mais de 100 
países em todo o mundo e gerou vendas de 13,1 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA 

ajustado) de 2,15 bilhões de euros em 2019. A Evonik vai muito além da química para criar soluções 
inovadoras, rentáveis e sustentáveis para os clientes. Mais de 32.000 colaboradores trabalham juntos 

com um propósito em comum: queremos melhorar a vida das pessoas, todos os dias. 
  
Nota legal 
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao 

futuro neste comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e declarações podem envolver 
riscos conhecidos ou desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem 

variar em função das 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 
instagram.com/Evonik.Brasil 
youtube.com/EvonikIndustries 
linkedin.com/company/Evonik 
twitter.com/Evonik_BR 
  
Informações para imprensa: 
Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br 
Sheila Diez: (11) 3473.0255/98540.7777 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br 
Taís Augusto: (11) 3562-5555 - tais@viapublicacomunicacao.com.br 
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