
futuro da embalagem nanotecnologia

Rumo à nanoera

Alex Ricciardi

possível que não haja outra técnica em
desenvolvimento, nos dias de hoje, que
vá alterar de forma tão radical a produ-
ção de resinas para aplicação em emba-
lagens plásticas quanto a nanotecnologia

- d engenharia de materiais a partir de átomos e
moléculas que promove diversas combinações de
nanopart ículas (part ículas cujo tamanho cor-
responde a um bilionésimo de metro), com o ob-
jetivo de gerar novos produtos. O polipropileno
(PP) e o polietileno (PE) têm sido alvo dos mais
pesados investimentos em pesquisa de novos na-
nocompósitos pelas companhias brasileiras de pe-
troquímica e por parte do setor público. Merheg
Cachum, presidente da Associação Brasileira da
Indústria do Plástico (Abiplast), afirma: "A produ-
ção de resinas a partir de nanotecnologia vai agre-
gar muito valor à produção de embalagens daqui
para frente. Nossos empresários sabem disso. Em-
bora o Brasil ainda esteja em desenvolvimento e
não tenha condições de aportar os enormes re-
cursos que outros países do mundo estão inves-
tindo em pesquisa nessa área, estamos nos esfor-
çando para que o País não perca mais esse bonde
da evolução tecnológica."

Marcelo Yamane, engenheiro de produtos da
Rio Polímeros (Riopol), acredita que a nanotec-
nologia - e, conseqüentemente, o desenvolvi-
mento de nanocompósitos - é uma questão es-
tratégica para o setor petroquímico. "Com a acir-
rada competição entre fornecedores de resina,
principalmente, na área de commodities, um di-
ferencial como uma resina com nano pode signi-
ficar a liderança em todo um segmento. Mais do
que isso, uma infinidade de novos mercados pode
ser prospectada e aberta por resinas com nano,
principalmente em aplicações nas quais o plásti-
co não consegue penetrar por não atender a re-
quisitos que outros materiais como o vidro e o
metal atendem. A Riopol sabe que não pode estar
de fora dessa revolução e já tem pesquisas em an-
damento com universidades."

Três novas
por semana

Mas que resultados deve-se esperar com a apli-
cação da nanotecnologia em resinas plást icas?
Aliás, que resultados já vêm sendo obtidos a par-
tir dessa tecnologia? Quais são os novos materiais
que vêm por aí, e quando eles estarão no mer-
cado, sendo comercial izados? Quem responde a
essas questões é Fernando Calembeck, professor-
t i tular do Instituto de Química da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp): "Há novidades
e surpresas diárias quando se fala em nanotecno-
logia. No caso de resinas plásticas, temos vários

Merheg Cachum, presidente da Abiplast

resultados relativos a nanocompósitos poliméri-
cos, para os quais hoje se projeta um mercado de
mais de US$ 40 bilhões, em 2020. O ritmo de
patentes desses materiais é de três novas paten-
tes por semana, o que mostra a diversidade e o
número de possibil idades que estão sendo explo-
rados." Ele acrescenta: "Já há esses nanocompó-
sitos poliméricos no mercado, e o primeiro foi
introduzido pela Toyota para uso na fabricação
de automóveis. No mercado internacional come-
çam a ser usados fi lmes de permeabilidade con-
trolada para embalagens de alimentos e, no Bra-
sil, a Braskem e a Suzano Petroquímica têm pro-
jetos importantes em nanoengenharia. Assim, não
seria estranho que essas empresas ou outras, de
menor porte, anunciassem produtos fabricados a
partir daí, a qualquer momento."

E esses produtos podem mesmo surgir antes
do que se pensa. Fortemente focado em inova-
ção e resultados, o parque industrial brasi leiro de
resinas plásticas vem trabalhando duro para isso,
segundo José Ricardo Roriz Coelho, presidente do
Sindicato da Indústria de Resinas Plásticas (Si-
resp). "A aplicação da nanotecnologia na criação
de novas resinas já é hoje algo muito presente
em todo o parque industrial brasileiro do segmen-
to. Nossas empresas químicas e petroquímicas es-
tão na vanguarda ou muito próximas disso, quan-

18 • PACK OUTUBRO/2006



do se trata da criação de nanocompósitos. Esta-
mos trabalhando para que o Brasil converta-se em
um pólo gerador e difusor dessa nova área do co-
nhecimento, e buscando com afinco conciliar pes-
quisa pura e aplicada em nano no interesse do
desenvolvimento econômico do País e de nossas
empresas", relata.

Fronteiras da ficção
Falar sobre os possíveis usos da nanotecnolo-

gia significa correr o risco de, muitas vezes, che-
gar às raias da ficção científica. Na verdade, o pen-
sador pioneiro dessa área - o norte-americano Eric
Drexler, que popularizou o conceito em seu livro
Engines ofCreation - chegou a ser acusado de pro-
mover especulações fantasiosas sobre a capacidade
que a nanotecnologia teria de interferir com a vida
e a produção de bens pela humanidade. Hoje, po-
rém, sabe-se que ele, em grande medida, estava
certo. A nanotecnologia, considerada por alguns
cientistas e empresários como o motor do que pode
vir a ser a quinta revolução industrial, é de fato
dona de um extraordinário potencial transforma-
dor e criador. E a fabricação de embalagens é uma
das atividades que permite que vislumbremos bem
esse cenário.

Recentemente, a Suzano Petroquímica obteve
a patente de uma resina especial que combina po-
lipropileno modificado e uma carga mineral de pro-
porções nanométricas (no caso, uma argila). Essa
resina tem atributos extremamente interessantes
para a produção de embalagens (e, com efeito, esta
será provavelmente a grande aplicação comercial
do invento): resistência mecânica aproximadamen-
te 40% maior do que a de materiais convencionais
e nível de impermeabilidade 50% maior. Isso é mui-
to importante: uma embalagem de alimentos que
obstrua de forma mais eficiente a troca de gases
entre o interior e o exterior do invólucro teria a
capacidade de retardar a degradação do alimento
incrementada em relação às embalagens atuais.
Com isso, indústria e comércio ganham mais tem-
po para fazer o produto chegar ao consumidor. As
datas de validade de diversos itens (bebidas gasei-

ficadas, por exemplo) poderão ser estendidas, e o
desperdício de mantimentos jogados fora por se
estragarem antes de serem consumidos vai cair.
Não é à toa, portanto, que a empresa está cuidan-
do de registrar a patente do material não só no
Brasil, mas também no exterior, pois a resina tem
grande potencial para uso por convertedoras de
todo o planeta. Cláudio Marcondes, gerente de de-
senvolvimento de novos produtos da Suzano, um
dos responsáveis pela criação do material, discor-
re sobre os novos horizontes que a nanotecnolo-
gia propicia ao setor de embalagens: "Poderemos,
em um futuro próximo, construir moléculas que
consigam detectar quando o odor de um alimento
está prestes a escapar ou, pelo contrário, quando
um alimento embalado está exposto a odores que
podem afetar seu sabor. Essas moléculas poderão
ser usadas em embalagens que mudem..de cor con-
forme cada caso, avisando ao comerciante ou ao
consumidor quando o alimento deve ser trocado
de lugar para sua proteção ou consumido mais ra-
pidamente, para que não se estrague", explica.
Marcondes conclui: "Quando se fala de nanocom-
pósitos, o limite do que pode ser feito é quase o
limite da imaginação humana."

Embalagens interativas
A expansão de fronteiras, com a fabricação de

resinas plásticas a partir da nanotecnologia, é um
consenso entre os empresários do setor. Marcelo
José Spohr, gerente de desenvolvimento da Petro-
química Triunfo, diz: "Os polímeros serão for-
temente afetados com a nanotecnologia, cons-
tituindo-se em um dos principais campos de apli-
cação dessa nova ciência. Materiais muito mais
leves e resistentes, polímeros com propriedades
incrementadas e mesmo novas propriedades como
condutividade elétrica irão permitir ganhos e via-
bilizar novas aplicações para as resinas plásticas.
Particularmente na área de embalagens de ali-
mentos, os principais ganhos já disponíveis es-
tão nas propriedades de barreira a gases, crucial
na conservação de mantimentos embalados, que
possibilitará a substituição de polímeros caros por
outros mais baratos, e mesmo a substituição de ma-
teriais como vidro e alumínio por resinas plásticas
na confecção de alguns tipos de embalagens."

Vale a pena, neste ponto, elencar algumas das
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futuro da embalagem nanotecnologia

Manoel Lisboa, engenheiro da Braskem

novas capacidades que embalagens feitas com
resinas plást icas criadas a partir da nanotecno-
logia terão, em um futuro próximo ou distante.
Vamos a elas:

• em se tratando de alimentos, será possível a
produção de embalagens que liberarão um con-
servante no caso de deterioração do produto; ou
ainda invólucros com sensores capazes de detec-
tar patógenos que possam alterar a sua cor, para
alertar ao consumidor da presença desses micro-
organismos nocivos ao produto;

• com a nanotecnologia, também será possível
a fabricação de garrafas PET muito mais imperme-
áveis do que as atuais para bebidas carbonatadas
como refrigerantes. Essas garrafas não deixarão o
gás carbônico escapar e não permitirão que o oxi-
gênio entre em contato com o líquido, evitando,

assim, a sua oxidação;
• os nanonochips, mais baratos do que os chips

atuais, incorporados às embalagens, permitirão ras-
trear toda a história de fabricação do produto;

• outra aplicação possível será a colocação de
películas finíssimas, com a espessura de duas ou
três camadas moleculares, sobre frutas ou sobre fa-
tias de frutas. Essas películas seriam aplicadas por
meio de sprays e, por serem constituídas de polis-
sacarídeos (açúcares), seriam verdadeiras embala-
gens comestíveis, com a vantagem que tornariam
a maturação da fruta mais lenta, aumentando as-
sim o seu tempo de consumo e ainda proteger con-
tra microorganismos decompositores;

• embalagens que interagem com o consumi-
dor do produto, liberando perfume, por exemplo,
também serão uma realidade com o uso da nano-
tecnologia;

• por fim, vale destacar que a Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária, a conhecida Em-
brapa, está trabalhando na criação de embalagens
de pesticidas na forma de cápsulas, dotadas de
poros nanométricos, desenhados para permitir a
saída gradual da substância para as plantações.
Quando estiverem prontas, essas embalagens per-
mitirão a redução do impacto ambiental.

Somando esforços
Nos últimos anos, vários países aplicaram vul-

tuosos recursos no desenvolvimento da nanotec-
nologia. O Japão, por exemplo, investe, em mé-
dia, US$ 870 milhões por ano em pesquisas nessa
área. Já o governo norte-americano realizou apor-
tes de US$ 2,1 bilhões entre 2003 e 2005, e os
países europeus aplicaram 1,3 bilhão de euros de
2002 a 2005. Mas, e no Brasi l? Qual é a postura
que o poder público tem diante desse novo campo
do conhecimento? "A nanotecnologia é vista como
uma das áreas prioritárias da política industrial, tec-
nológica e de comércio exterior por parte do go-
verno federal, sendo considerada área portadora
de futuro para o desenvolvimento do País. As ini-
ciativas nesse setor tiveram início em 2001, com a
criação de quatro redes de pesquisa em nanotec-
nologia. Em 2004, foi criado o programa "Desen-
volvimento da Nanociência e Nanotecnologia", por
parte do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).
Esse programa apoia de maneira geral, por meio
de editais, o desenvolvimento de projetos de pes-
quisa em diversas áreas que envolvam nanotecno-

logia, contemplando, também, o desenvolvimento
de materiais e resinas", relata Márcio Augusto dos
Anjos, vice-coordenador-geral de micro e nanotec-
nologias do MCT.

Somar forças entres os setores público e priva-
do, provavelmente, é a melhor maneira de o País
competir com nações muito mais ricas no campo
da nanotecnologia. E é isso que vem fazendo a
Braskem, petroquímica que também já possui uma
patente em resina plástica nanocomposta e é dona
de um dos centros de tecnologia mais bem monta-
dos da América Latina. Manoel Lisboa, engenhei-
ro da Braskem, que atua no desenvolvimento de
novos materiais, fala a respeito: "Temos investido
anualmente R$ 50 milhões só em pesquisa e de-
senvolvimento. Contamos também com um grupo
de trabalho de nove pessoas dedicadas somente à
nanotecnologia, além de 15 bolsistas em progra-
mas de mestrado e doutorado."

Uma das pesquisadoras que estão construindo
essa ponte entre setor privado e setor público den-
tro da Braskem é a doutora Suzana Liberman, pes-
quisadora da empresa. Ela fala um pouco sobre a
importância dessa cooperação: "No mundo todo,
o desenvolvimento da nanotecnologia é de vital
importância para a economia moderna. No Bra-
sil, petroquímicas como a Braskem estão na van-
guarda desse processo, e estão levando a bom ter-
mo o desafio de gerar tecnologia de ponta no
País", explica.•

Informações
Abiplast

tel.: (11) 3060-9688, site: www.abiplast.org.br
Braskem

tel.: (11) 3443-9999, site: www.braskem.com.br
Instituto de Química da Unicamp

tel.: (19) 3521-3000, site: www.iqm.unicamp.br
Ministério da Ciência e Tecnologia

tel.: (61) 3317-7500, site: www.mct.gov.br -
Petroquímica Triunfo

tel.: 0800-0154888, site: www.ptriunfo.com.br
Riopol -tel.: 0800-7078898, site: www.riopol.com.br

Suzano Petroquímica
tel.: (11) 3345-5900, site: www.suzanopetroquimica.com.br
Siresp-tel.: (11) 3284-9812, site: www.siresp.org.br
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