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Novembro de 2019 

BASF duplica capacidade de produção do surfactante APG em 

Jinshan, China 

◼ Com o aumento da produção, companhia contribui para as formulações 
com surfactantes naturais, à base de matérias-primas renováveis, para 
aplicações de limpeza doméstica e cuidados pessoais 

◼ A expansão ajuda a atender à crescente demanda dos clientes por 
alternativas mais sustentáveis, inclusive na região da América do Sul  

A BASF reforçou sua capacidade de produção dos surfactantes alquil 

poliglicosídeos (APG) em Jinshan, China, em mais de 10 mil toneladas, como parte 

do projeto de incremento anunciado em 2018. Com essa expansão, a capacidade 

de produção de APG local da companhia aumenta de 20 para 30 mil toneladas. 

Além disso, a BASF já obteve as aprovações necessárias e preparou a 

infraestrutura básica para aumentar rapidamente a produção em mais 10 mil 

toneladas em um futuro próximo, duplicando assim a capacidade de produção. Com 

isso, a empresa será capaz de dar mais apoio ao mercado e atender à crescente 

demanda de seus clientes, inclusive na região da América do Sul. 

Os APGs são as alternativas de surfactantes mais sustentáveis do mercado atual, 

usados para dar suavidade e melhorar a espuma em aplicações de cuidado pessoal 

como limpeza facial e corporal, além de xampus. Também são usados na limpeza 

doméstica em detergentes para lavar louças, produtos para lavar roupas e de 

limpeza de superfície, assim como em formulação de microemulsão nas aplicações 

agrícolas. Entre os outros benefícios do APG podemos citar a compatibilidade com 
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diversos surfactantes e outros ingredientes, por causa de sua natureza não iônica 

e fabricação com matérias-primas 100% naturais e renováveis. 

“O mercado de limpeza doméstica e cuidados pessoais tem se concentrado cada 

vez mais em ingredientes ultrassuaves e naturais, fabricados com matérias-primas 

renováveis. Os APGs têm um papel muito importante nessas formulações. A 

expansão de nossa capacidade de produção permite que a BASF continue a 

atender a grande demanda do mercado. Com a maior proximidade de mercado, 

também poderemos garantir nossa posição de líder, mantendo o fornecimento de 

produtos de alta qualidade favoráveis ao crescimento sustentável”, afirma Jianwen 

Mao, vice-presidente de gerenciamento de negócios da Grande China, divisão de 

Care Chemicals da BASF, Ásia Pacífico. 

“Com essas melhorias na produção, a BASF mantém seu compromisso de prestar 

serviços adequados aos seus clientes. A base de ativos de APG em Jinshan é uma 

parte importante de nossa pegada global de ativos do surfactante que garante a 

continuidade do negócio de nossos clientes no mundo todo”, comenta Rajan 

Venkatesh, vice-presidente sênior de Care Chemicals, Ásia Pacífico da BASF. 

O site de produção de Jinshan faz parte da rede global de produção certificada pela 

Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO. A BASF se esforça continuamente 

para implementar os requisitos globais de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, 

impulsionar o desenvolvimento econômico positivo. 

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.  

Sobre a unidade de Care Chemicals da BASF 

A divisão da BASF Care Chemicals oferece uma grande gama de ingredientes para cuidados 

pessoais, limpeza doméstica, limpeza industrial & institucional e aplicações técnicas. Somos o 

fornecedor líder global para a indústria de cosméticos bem como para a indústria de detergentes e 

produtos de limpeza e damos suporte aos nossos clientes com produtos sustentáveis e inovadores, 

soluções e conceitos. O portfólio da divisão de produtos de alta performance de Care Chemicals 

inclui surfactantes, emulsificantes, polímeros, emolientes, agentes quelantes, princípios ativos de 
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cosméticos e filtros UV. Possuímos sites de produção e desenvolvimento em todas as regiões e 

estamos expandindo nossa presença nos mercados emergentes. Mais informações estão 

disponíveis no endereço www.care-chemicals.basf.com.  
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