


EMPRESA CRIA ISOPOR BIODEGRADÁVEL
DE MIL E UMA UTILIDADES FEITO
A PARTIR DA SOJA, MILHO E MAMONA

UMA SIMPLES VISITA às seções de carnes e de verdu-
ras do supermercado já dá uma idéia da quantidade de ban-
dejas de poliestireno expandido (EPS), o material conheci-
do como isopor, usado em embalagens. Em tempos de cres-
cente preocupação ambiental, é natural que o isopor, deri-
vado do petróleo e de difícil reciclagem, tenha se tornado
um problema para empresas, indústrias e agricultores. Mas,
para o químico Eduardo Kehl, o problema virou um estí-
mulo que o levou a transformar sua indústria de borrachas
em São Carlos, no interior de São Paulo, num grande labo-
ratório de pesquisa e produção de uma alternativa biode-
gradável ao EPS. Depois de quase 15 anos de estudos, final-
mente, a recompensa: Kehl e seu sócio Ricardo Vicino cria-
ram a Bioespuma, um substituto totalmente biodegradá-
vel, compostável (vira adubo para a terra) e atóxico, a par-
tir de soja, milho, arroz, cana-de-açúcar e mamona.

Além de substituir as bandejas de alimentos usadas pe-
los supermercados e padarias e as embalagens que prote-
gem os eletrônicos e os eletrodomésticos durante o trans-
porte, a Bioespuma também pode ser aplicada em uma sé-
rie de outros produtos. Se há um vazamento de petróleo
no mar, por exemplo, é possível jogar uma manta de Bioes-
puma sobre a água, pois, tal qual uma espon-
ja, ela o absorverá. Para reutilizar a manta, bas-
ta espremê-la e livrar-se do óleo. Dá para usar
o produto, também, em filtros para recupera-
ção de esgotos industriais e tratamento de água
e para substituir as espumas verdes de fenol,
um material cancerígeno, usadas como base
para arranjos florais e para a hidroponia. "Tam-
bém desenvolvemos suportes para sementes e
mudas, vasos para plantas e lastros para pro-
duzir grama enriquecidos com nutrientes. Em
todos esses casos, é possível fazer a transfe-

rência para o solo com a própria embalagem, que vai se de-
compor e liberar os nutrientes na terra", diz Kehl. Enquan-
to a decomposição do EPS na natureza leva 500 anos, esse
tipo de poliuretano se decompõe em no máximo dois anos.

As pesquisas para a criação do novo material começa-
ram em 1992, mas a produção em escala comercial só foi
iniciada em janeiro passado. Os sócios calculam ter in-
vestido R$ 2 milhões no projeto e acreditam que todo o
valor será recuperado em dois anos. Parte da verba veio
da venda de tecnologia a uma companhia dos Estados Uni-
dos. Segundo Kehl, nos três primeiros meses de comer-
cialização foram vendidas cerca de 15 toneladas do pro-
duto e outras 4.000 toneladas devem ser produzidas até
o início de 2008. "Temos capacidade para produzir 16 to-
neladas por dia e os pedidos devem aumentar, pois va-
mos começar a divulgar a Bioespuma com anúncios, mala-
direta e palestras para empresários e industriais."

Por enquanto, o isopor vegetal ainda é de 20% a 30%
mais caro do que o EPS tradicional, mas a empresa está
estudando uma nova matéria-prima que promete bara-
tear a produção. "Esse material está disponível no mun-
do todo e ninguém o quer, mas vai deixar a Bioespuma
mais acessível do que o EPS", diz Kehl em tom de misté-
rio. Atualmente, a empresa tem parceria para teste de ma-
teriais com a Universidade de São Paulo (USP), Univer-
sidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp). A criação de novos pro-

dutos continua a mil por hora: "Já temos pra-
ticamente pronta uma espuma-bolha, para
substituir o plástico-bolha, e também esta-
mos trabalhando no desenvolvimento de um
plástico biodegradável", afirma Kehl.

Tanta tecnologia, versatilidade e eficiência
em uni único produto prometem alta lucrativi-
dade. Mas Kehl parece não dar muita impor-
tância: "O lucro é resultado. Nosso objetivo é
deixar algo para o futuro, colaborar para a pro-
teção ambiental. Após 52 anos de trabalho, já
não me preocupo tanto com o dinheiro."
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