
A
ntes o lançamento de um novo produto
consumia muito mais tempo que nos dias
atuais. Os tempos mudaram. Agora os
convertedores conseguem introduzir com
mais rapidez uma novidade no mercado

graças ao aprimoramento da tecnologia, uma inici-
ativa imprescindível na criação de designs diferenci-
ados e no desenvolvimento de novas funções da
embalagem flexível.

Um dos grandes desafios dos fabricantes de
máquinas são o aperfeiçoamento e a construção de
dispositivos que facilitem a abertura das embalagens
flexíveis. "Por outro lado, já são notáveis os pro-
gressos alcançados no campo da eletrônica, o que
tem conferido aos equipamentos o aumento da ve-
locidade e a redução do uso de componentes", afir-
ma o gerente comercial da São Caetano Envasado-
ras Automáticas, Júlio César Cubitza. Para ele, o
Brasil deu um importante passo tecnológico com o
início da fabricação de equipamentos que até então

eram importados. Entre eles estão as máquinas para
produção de embalagens stand-up pouch, embalagens
de fundo chato, stick pack e de formatos triangulares.

As tendências para o setor de máquinas para emba-
lagens flexíveis apontam para a expansão de tecnologi-
as voltadas para a confecção de embalagens de doses
individuais como sachê quatro soldas e stick pack. "Des-
de que as leis estaduais proibiram o uso de embalagens
coletivas nos bares, restaurantes, etc., o negócio de por-
tion pack caminha a todo vapor", afirma Cubitza. "Tra-
ta-se de um conceito que tem larga aplicação na indús-
tria de alimentos (maionese, mostarda, catchup, mo-
lho, açúcar e tempero), seguido dos setores farmacêuti-
cos e cosméticos. Com o crescente aumento do merca-
do de doses individuais, os equipamentos que produ-
zem este tipo de embalagem são projetados para ofere-
cer alta produtividade", completa.

Um bom exemplo de que o parque industrial bra-
sileiro está de olho nas exigências dos embaladores
é a máquina form-fill-seal MZ-1000 para sachê de
quatro soldas que opera com uma capacidade pro-
dutiva de até 60 mil unidades por hora, dependen-
do do produto, volume e número de vias. Desenvol-
vido pela São Caetano, o equipamento trabalha
desde uma até 14 vias e com volumes de 0,5 a 200
gramas. "É preciso construir máquinas e dispositi-
vos versáteis que ofereçam rápido set-up para facili-
tar a troca de produtos e formatos com tempos mais
curtos", acredita Cubitza.

Filme BOPP: menor espessura e
baixa temperatura de selagem

Transparência, brilho, proteção e resistência são
propriedades relevantes na aplicação do filme BOPP
(polipropileno biorientado) em embalagens flexíveis.
Com os avanços tecnológicos conquistados no de-
senvolvimento das resinas de selagem, os filmes dis-
poníveis atualmente apresentam menor espessura e
baixa temperatura de selagem. O processo de meta-
lização dos filmes também evoluiu para aumentar a
barreira à luz e ao vapor d'água, o que garante a
integridade do produto, de acordo com o supervisor
técnico da Polo, Eduardo Batagini. "Os convertedo-
res precisam de filmes que propiciem alto desliza-
mento e uniformidade de espessura (planicidade),
além de maior rendimento, melhor desempenho e
otimização dos custos", ressalta.

Trilhando o caminho da inovação, a empresa de-
senvolveu o Antifog, um filme utilizado em aplica-
ções especiais, como por exemplo, para produtos re-
frigerados. "Estamos trabalhando na produção de um
filme de baixa temperatura de selagem e também de
um filme biodegradável que reflete a nossa preocupa-
ção com o meio ambiente", completa Batagini.

Com capacidade instalada de 30 mil toneladas
de filme BOPP, a Polo está investindo incisiva-
mente em tecnologia, adquirindo uma extrusora
de cinco camadas e no estudo de novas resinas

barreira, além da aquisição de uma metali-
zadora de sistema plasma. "Está previsto
para outubro deste ano, o início da produ-
ção da segunda linha Tenter em Montene-
gro (RS) e a inauguração será em março de
2005. Com isso, a capacidade será expan-
dida em 60 mil toneladas/ano", conclui.

Ideal Pack, uma inovação da Diadema para o
envase de café a vácuo: shelf life de até 1 ano e
meio ao produto
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Evolução no desenvolvimento
de materiais

O consumidor final está em busca de embala-
gens que ofereçam praticidade e baixo custo e que
sejam mais amigas do meio ambiente. Para o dire-
tor comercial da Diadema, Sérgio Angelucci, os úl-
timos e os futuros desenvolvimentos seguem nesta
direção. Ele cita o caso dos materiais easy open
(aplicados na embalagem easy pack do café a vá-
cuo da Sara Lee); os materiais especiais para os
formatos stand-up pouch; e os materiais para em-
balagens do tipo retortable flexível que podem subs-
tituir com excelentes vantagens as latas em proces-
sos de autoclavagem. "Além disso, surgem os fil-
mes biodegradáveis, compostáveis e hidrossolú-
veis", acrescenta.

Mas a principal evolução, segundo ele, é percebida
no desenvolvimento de materiais com melhores bar-
reiras, melhores condições de aplicação e uso nos pro-
cessos de conversão, no caso dos adesivos e tintas, e
dos equipamentos de conversão que são munidos de
controles eletrônicos mais eficientes e precisos para a
otimização e a redução de perdas. Alguns exemplos
que ilustram esse momento próspero da indústria de
embalagem são as folhas finas de alumínio que hoje
são produzidas no Brasil com espessuras de padrões
internacionais e perfeitamente aplicáveis aos mais mo-
dernos processos aqui existentes. "Os filmes plásticos

de PET, BOPP e PE também progrediram bastante em
suas qualidades intrínsecas, agregando vantagens como
maior shelf life e melhores e mais práticas apresenta-
ções", afirma.

A expansão do emprego de filmes flexíveis é uma
realidade no mercado brasileiro. "Os flexíveis lami-

nados, por suas características de combinação de
barreiras diferentes para proteção de diversos pro-
dutos com menor custo (quando comparado com
outras alternativas disponíveis) e pela praticidade de
sua utilização (não só pelo consumidor final bem
como também pela indústria produtora destes pro-
dutos) devem crescer acima da média dos flexíveis
mais simples", prevê Angelucci.

Com capacidade produtiva de 9 mil toneladas/ano
de filmes impressos em até nove cores pelo processo
de rotogravura e laminados em processos com e sem
solvente, a Diadema pode produzir qualquer especifi-
cação técnica requerida pelo mercado usuário final. A
empresa se especializou no atendimento dos mais crí-
ticos requisitos de equipamentos de envase de café a
vácuo de alta performance. Para isso, o seu parque
industrial é equipado com máquinas que trabalham com
até 130 pacotes por minuto, zero de quebra de pro-
dução e que propiciam shelf life de até l ano e meio.
"As matérias-primas utilizadas são desenvolvidas no
nosso laboratório, inclusive para o lançamento da
embalagem Ideal Pack (polietileno, poliéster e alumí-
nio) para o café Pilão, que dispensa o uso de tesoura
para a sua abertura", ressalta. "Esta embalagem apre-
senta um sistema de vácuo puro que preserva o aro-
ma original do café como torrado e moído na hora e o
selo adesivo permite guardar e usar o produto em sua
embalagem original, conservando por mais tempo o
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seu frescor", conclui.
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