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De bem
com a natureza

As críticas à utilização industrial do material plástico, sejam em embalagens ou
não, vêm de longa data. A complicada recíclabilidade e a dificílima degradação,

largado ao deus-dará no meio ambiente, fizeram com que muitas empresas encomendassem
aos departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento soluções eficientes para a questão

Cecília Borges

A preocupação é tão global que a última In-
terpack, na Alemanha, realizada em abril
de 2005, reservou um pavilhão inteiro para
as diferentes empresas do mundo todo que

tinham produtos do gênero para apresentar, sob a co-
ordenação do Ibaw- International Biodegradable Po-
lymer Association & WorkingGroups, com sede em
Berlim. As aplicações dos biopolímeros na indústria
de embalagens ainda estão em seus primeiros passos,
mas certamente o mercado é promissor. Tanto é assim
que mereceu mais de 500 m2 em uma das maiores
exposições mundiais de embalagens. No espaço, esti-
veram presentes companhias como a Nature Works
(EUA); Autobar Packaging France, Cedap (Mônaco);
Novamont (Itália); Procter & Gamble Chemicals (In-
glaterra); e Innovia Films, também da Inglaterra, com
instalações no Brasil.

Veruska Rigolin, executiva de vendas da Innovia,
conta que a empresa esteve presente na feira interna-
cional, em função dos filmes biodegradáveis. "Esse ma-
terial, NatureFlex, é muito usado na Europa e até na
Argentina. Está chegando ao Brasil agora", informa.
Fazendo as vezes de BOPP (polipropileno biorienta-
do), indicado como selante de embalagem e muito
utilizado pela indústria de alimentos, o NatureFlex,
depois de um ano e meio de desenvolvimento, por
enquanto está sendo aplicado, na Argentina, nas em-
balagens de blister para pastilhas. Desenvolvida a par-
tir da polpa de madeira renovável, a matéria-prima
tem chamado a atenção dos usuários em função das
propriedades termosseláveis, aliadas à degradabi l ida-
de de dois a três meses, estando de acordo com certi-
ficação norte-americana e européia, e comprovada na
prática pela executiva e sua equipe no laboratório da
companhia. Barrinhas de
chocolate e bombons
encontram boa

aplicabilidade no material. "Além da aparência brilhante e
boa definição de imagens, o NatureFlex ainda permite a
torção, indispensável à forma do bombom", arremata a exe-
cutiva. As vantagens não param por aí: proporciona lami-
nação com papel; barreira gordura, odores e gases; é livre
de estática, o que permite selagem em atmosferas com
partículas em suspensão; apresenta alta printabilidade;
pode ser produzido com gramaturas variadas; e, para com-
pletar, não requer equipamento especial.

Em 2004, a divisão de filmes se separou da UCB, crian-
do a Innovia Films. A UCB tinha tradição na produção de
celofane há 70 anos, e de BOPP, há 30", explica Veruska.
Com quatro fábricas, Inglaterra, Bélgica, Estados unidos e
Austrália, a Innovia ainda não tem planos de produzir o
NatureFlex aqui no Brasil. "Por enquanto, só importação."
E isso não encarece a utilização? "Não", responde. "O que
vai viabilizar cada vez mais a utilização do material é a
escala, o volume de fabricação." Outra aplicação para o
filme está no invólucro dos absorventes internos, que pode
ser descartado em lixo comum ou na água, e vai ser de-
composto naturalmente. O material já está disponível na
forma transparente e metalizado.

Ecoflex: processamento em
qualquer planta de PEBD

' O assunto biodegrabilidade está no rol de interesses da
indústria há tempos. Como é o caso da Basf, com o plásti-
co biodegradável Ecoflex (copoliéster alifático aromático),
fabricado desde 1998. José de Santa Rita Vaz, diretor de
termoplásticos para América do Sul, e Leonora Novaes,
representante de serviços técnicos da companhia, informam
que, no começo deste ano, a Basf colocou em operação a
nova fábrica de Ecoflex, em Schwarzheide, Alemanha, com
capacidade de seis mil toneladas anuais, complementan-
do a capacidade de oito mil t/ano da fábrica de Ludwi-
gshafen, também na Alemanha. Com o aumento de produ-
ção, naturalmente cresce também o acesso à indústria

usuária de embalagens.
"A maior vantagem do Ecoflex para o transfor-

mador", explica Rita Vaz, "é que o seu processa-
mento e a sua impressão podem ser feitos em qual-
quer planta convencional desenvolvida para proces-
sar polietileno de baixa densidade." O diretor escla-
rece também que, da mesma maneira que os filmes
de PEBD, os filmes de Ecoflex podem ser do tipo blo-
wn, cast ou laminados, assim como processados puro
ou em mistura, de acordo com as necessidades do
cliente e com as exigências do produto. Como me-
lhores utilizações, o executivo aponta o maior mer-
cado consumidor do material: o de embalagens do
ipo sacolas; e para o setor alimentício. "No entanto,
o mercado potencial para o plástico biodegradável
da Basf é muito maior: cosmético, agricultura e arti-

gos de higiene", acrescenta.
De acordo com a fabricante, até a comer-

cialização do Ecoflex, em 1998, e de seus
principais concorrentes, só havia disponí-
veis produtos biodegradáveis renováveis.
Esses produtos, como o amido e o papel,

não têm funcionalidade suficiente para aten-

der aos diversos requisitos das embalagens existentes no
mercado. Como exemplo, tem-se a dissolução total do ami-
do na presença de água e óleo, e do papel na presença de
bebidas quentes. Por essas razões, a aplicação desses pro-
dutos em embalagens é muito limitada e, por isso, não exis-
tia possibilidade de aumentar o mercado.

Entretanto, complementa Leonora, como o Ecoflex tem
uma grande miscibilidade com os produtos renováveis, é
possível utilizar blendas entre esses dois produtos. "Assim,
a matéria-prima melhora em muito a funcionalidade e a
capacidade de transformação dos produtos renováveis e,
desse modo, consegue-se que essas misturas (blendas) aten-
dam aos mais diversos requisitos de diferentes embalagens."
Logo, o mercado acessível a embalagens feitas com mate-
rial biodegradável, combinando Ecoflex a produtos reno-
váveis, vai crescer ainda mais, já que, além disso, está em
conformidade com as seguintes normas alimentícias: Nor-
ma Européia: EC 90/128 e Norma Americana: FDA. "Mais:
o Ecoflex está em análise para aprovação, segundo a reso-
lução N°105/99 da Anvisa, em 'Disposições Gerais para
Embalagens e Equipamentos Plásticos em contato com Ali-
mentos e seus Anexos'", adiciona.

Com relação às propriedades, o Ecoflex é um produto
adequado para a produção de filmes e colaminação, e sua
principal vantagem é a processabilidade em plantas tradi-
cionais de PE, sem necessitar de pré-secagem. Outras van-
tagens do Ecoflex são: impermeabilidade à água, boa elas-
ticidade e uma particular resistência ao rasgo, o que per-
mite que sejam fabricados filmes muito finos e resistentes.
Além disso, o Ecoflex tem uma boa miscibilidade com bio-
materiais como amido e PLA (ácido poliláctico).

Poly Bio
A Poly Blow, fabricante de embalagens plásticas, em

São Bernardo do Campo, também aderiu à tendência bio-
degradável, lançando a linha Poly Bio. David Polido, ge-
rente de marketing da companhia, conta que, depois de
trabalhar por sete anos na sede da Poly Blow, resolveu pas-
sar uma temporada na Europa. Foi lá que observou, nos
quatro anos e meio que esteve na Inglaterra, a existência
de muitos materiais biodegradáveis em embalagens. De-
pois de alguma pesquisa, conheceu uma resina ecologica-
mente correta, voltada para a mistura de polímeros nor-
mais. Com a promessa de manter em segredo a fórmula do
Poly Bio, ele trouxe para São Paulo a representação do
material. "Funcionando como um catalisador de reação
química, quebrando as moléculas de carbono, a matéria-
prima mistura-se ao PP, ao PE de alta e baixa densidades e
ao PS. A fusão traz compostabilidade como resultado fi-
nal", relata Polido. Ele destaca que a substância só não se
funde ao PET e ao PVC. "A linha Poly Bio está sendo testa-
da em embalagens para medicamentos veterinários e pro-
dutos químicos e aguardando a regulamentação da norma
adequada da Anvisa", informa.

Informações
Ibaw - tel.: +49 (0) 302848235-0, site: www.ibaw.org

Basf - tel.: (11) 4343-2400, site: www.basf.com
Innovia Films-tel.: (11) 5053-9948, site: www.innovia.com

Poly Blow-(11) 4178-0011, site: www.polyblow.com.br
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