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Brazil, 7 de dezembro de 2022 

Brenntag continua seu crescimento no Brasil com atualizações feitas na 
unidade de Nova Esperança   
 

A Brenntag, líder global no mercado de distribuição de produtos químicos e ingredientes, 

apresentou hoje a reforma e a ampliação de suas instalações em Nova Esperança, Paraná, Brasil. 

A unidade foi adquirida em 2019 com a aquisição da Quimisa. O investimento em melhorias no 

local permitirá que a Brenntag continue expandindo sua posição no país.   

 

“Com o investimento, a Brenntag terá maior cobertura geográfica no Brasil, principalmente nas 

regiões Sul, Centro-Oeste e parte da região Sudeste, que hoje está sob a nova fronteira agrícola 

brasileira. Nessas regiões, poderemos atender a granel, ter mais agilidade nas entregas e menor 

custo, além de ampliar a capacidade de produção de fertilizantes líquidos e adjuvantes. Isso nos 

permitirá atender e fortalecer nossa posição como fornecedores no crescente mercado agrícola 

deste país”, comentou German Torres, Presidente Brenntag Essentials América Latina.   

 

As melhorias nas instalações incluem a ampliação da área de armazenamento para 2.000 m² e a 

instalação de 14 tanques que chegam a 675 m³. Adicionalmente, possui um novo laboratório de 

controle de qualidade para distribuição e aplicações, e serviços de clientes no mercado agrícola, 

além de dois novos reatores para produção de fertilizantes líquidos com capacidade inicial de 

produção de até 2.000 toneladas por ano.  

   

“Com as novas instalações feitas na unidade, poderemos fornecer aos nossos clientes 

disponibilidade de armazenamento a granel, maior capacidade e mais flexibilidade de entrega 

local. Da mesma forma, podemos fornecer uma expansão da capacidade de fertilizantes líquidos e 

em um local mais próximo de alguns clientes importantes”, acrescentou Rodolfo Bayona, 

Presidente Brenntag Essentials América Latina Sul.   

 

Os principais produtos tratados na instalação incluem ácidos inorgânicos, cáusticos, fertilizantes 

líquidos, peróxidos e sais. Além disso, os produtos atendem às indústrias metalúrgica, agrícola, de 

laticínios, limpeza industrial, produção de amido e revestimentos. 

 

About Brenntag: 

A Brenntag é líder de mercado global na distribuição de produtos químicos e ingredientes. A 

empresa tem um papel central na conexão de clientes e fornecedores da indústria química. Com 

sede em Essen, Alemanha, a Brenntag tem mais de 17.000 funcionários em todo o mundo e opera 

uma rede de cerca de 700 locais em 78 países. Em 2021, a Brenntag gerou vendas de cerca de 

14,4 bilhões de euros. As duas divisões globais, Brenntag Essentials e Brenntag Specialties, 

fornecem um portfólio completo de produtos químicos e ingredientes industriais e especiais, bem 

como soluções sob medida para aplicações, marketing e cadeia de suprimentos, suporte técnico e 

de formulação, know-how regulatório abrangente e soluções digitais para uma ampla gama de 



 

    

 

indústrias. No campo da sustentabilidade, a Brenntag possui objetivos específicos e está 

comprometida com soluções sustentáveis em seu próprio setor e nas indústrias atendidas. As 

ações da Brenntag estão listadas na Bolsa de Valores de Frankfurt desde 2010, inicialmente no 

MDAX e desde setembro de 2021 no DAX. Além disso, as ações da Brenntag SE estão listadas no 

DAX 50 ESG e DAX ESG Target. Saiba mais em www.brenntag.com.  
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