Novo complexo de poliamida 12 da Evonik segue dentro do
planejado

A Evonik concluiu a fase de engenharia conceitual e básica para a construção de seu novo
complexo industrial de poliamida 12 (PA12) dentro do prazo, no final de dezembro, e já iniciou
a fase de execução do projeto. O complexo deve iniciar as operações no primeiro semestre de
2021.
O projeto de cerca de 400 milhões de euros, maior investimento da Evonik na Alemanha, deve
aumentar em mais de 50% a capacidade produtiva total de PA 12 do Grupo. Outras instalações
para a produção do polímero e seus precursores serão construídas no parque químico de Marl,
na Renânia do Norte-Westfália, complementando a produção de PA12 já existente no local.
“Este projeto representa um desafio especial”, explica Dr. Ralf Düssel, responsável pela linha
de negócios High Performance Polymers na Evonik, que, entre outros produtos, fabrica os
grânulos e pós de PA 12, VESTAMID® e VESTOSINT®. “No setor de engenharia da Evonik há
cerca de 80 engenheiros trabalhando no projeto. Também contratamos um mundialmente
renomado provedor externo de serviços técnicos para executar a engenharia detalhada dos
subprojetos individuais. O local da construção é próximo a unidades de produção já existentes,
onde se aplicam normas de segurança especiais, e serão necessárias, além do local para a
construção em si, áreas para contêineres de construção, armazenamento de materiais e prémontagem. O parque químico de Marl nos oferece condições excelentes para essa façanha.
Depois que a nova unidade tiver iniciado suas atividades, as estruturas existentes no local há
mais de 50 anos serão usadas para a distribuição do produto.”
A poliamida 12 está em demanda em atraentes mercados em crescimento como a indústria
automobilística, o setor de petróleo e gás e a impressão 3D. “Este investimento respalda a
concentração consistente da Evonik em especialidades químicas. Como polímero de alto
desempenho para aplicações especiais, a poliamida 12 representa um componente importante
do nosso motor de crescimento Smart Materials", acrescenta Dr. Claus Rettig, responsável
pelo segmento Resource Efficiency. “Além disso, os produtos fabricados com a PA12 costumam
ter boa eficiência energética: eles são duráveis e exigem menos manutenção que os
componentes de aço, por exemplo em tubulações de gás, e contribuem para a redução de
peso, por exemplo no setor automotivo.

Informações sobre a empresa
A Evonik é uma das empresas líderes mundiais em especialidades químicas. O foco em negócios atraentes do segmento
de especialidades, a capacidade de inovação orientada aos clientes, além de uma cultura corporativa confiável e voltada
a resultados compõem a essência de sua estratégia corporativa. Essas características formam a alavanca para um
crescimento lucrativo e um aumento sustentado do valor da empresa. Com mais de 36.000 colaboradores, a Evonik atua
em mais de 100 países no mundo inteiro, beneficiando-se especialmente de sua proximidade dos clientes e de suas
posições de liderança de mercado. No ano fiscal de 2017, a empresa gerou vendas da ordem de 14,4 bilhões de euros
e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de 2,36 bilhões de Euros.

Sobre Resource Efficiency
O segmento Resource Efficiency, dirigido pela Evonik Resource Efficiency GmbH, produz materiais de alta performance
e aditivos especiais para sistemas ambientalmente amigáveis e eficientes em energia, aplicados nas indústrias
automotiva, de tintas & revestimentos, de adesivos e da construção, dentre muitas outras. Com cerca de 10.000
colaboradores, o segmento gerou vendas da ordem de 5,4 bilhões de euros em 2017.
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