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BASF expandirá capacidade de produção de Metilato de Sódio no 

Brasil 

◼ O investimento atende à crescente demanda dos clientes na região 

◼ Expansão da capacidade em 30% em Guaratinguetá, São Paulo 

◼ Capacidade entrará em produção em 2020 

 

Ludwigshafen, Alemanha / São Paulo, Brasil – A BASF vai aumentar a capacidade 

de produção de sua fábrica de Metilato de Sódio em Guaratinguetá, no interior de 

São Paulo. A capacidade nominal terá um aumento de 30%, passando das atuais 

60 mil toneladas métricas para 80 mil toneladas métricas. A nova capacidade 

entrará em produção em 2020. 

O Metilato de Sódio é um catalisador eficiente e confiável, que oferece uma solução 

sustentável para a produção e o uso do Biodiesel, atendendo aos requisitos dos 

fabricantes de motores em relação a combustíveis de alta qualidade e menos 

emissões. O metilato de sódio aumenta a produtividade e reduz o custo de 

preparação do Biodiesel.  

Com essa expansão, a BASF dará suporte ao crescimento de seus clientes de 

Metilato de Sódio. O Brasil é um mercado importante e significativo para o Biodiesel 

e os catalisadores correspondentes. As demandas e exigências dos clientes 

evoluíram para atender à estratégia ambiental e econômica do país, apoiando a 

agricultura local e a produção de biocombustíveis.  
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“Investiremos para poder acompanhar o rápido crescimento de nossos clientes e 

dar suporte às suas necessidades futuras. Reforçaremos nosso compromisso de 

atendê-los, oferecendo um abastecimento local e confiável de Metilato de Sódio", 

afirma Alejandro Heine, vice-presidente de Químicos Industriais da BASF para a 

América do Sul. 

A unidade da BASF em Guaratinguetá, Brasil, tem todas as condições necessárias 

para atender à crescente demanda dos clientes no Brasil e em outros países sul-

americanos. A unidade fica próxima dos principais produtores de biodiesel no Brasil 

e perto do porto de Santos, o que oferece vantagens logísticas de exportação para 

a região. 

Sobre a BASF 

Na BASF criamos química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso econômico com 

proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 122 mil 

colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 6 segmentos: Químicos, Materiais, 

Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Care e Soluções para Agricultura. A 

BASF registrou vendas de € 63 bilhões em 2018. As ações da BASF são comercializadas no 

mercado de ações de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados 

Unidos. Para mais informações, acesse: www.basf.com. 
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