
s bioplásticos já são
uma realidade, com
grandes possibilidades

de utilização pela indústria
de embalagens. Em vez de
serem uni lixo praticamente
permanente, passam a ser
biodegradáveis e facilmente
recicláveis. Melhor ainda:
em vez de derivarem do
petróleo, podem nascer de
vários recursos renováveis, em
especial da cana-de-açúcar.
Desde 1994, a Usina São
Francisco e a Usina da Pedra
desenvolvem trabalhos nesse
campo. Elas são sócias da
Biocycle, empresa instalada
no município de Serrana, no
interior de São Paulo, que
desenvolveu o primeiro pástico
feito de açúcar do Brasil,
especialmente indicado para
ap icação em embalagens
de uso rápido, como as de
cosméticos.
A empresa, que desde 2000
produz cerca de 50 toneladas
por ano do produto, vendidas
para Europa, Ásia e EUA,
prepara-se para dar um salto
exponencial nessa cifra, com o
início de operação de sua nova
unidade industrial: até 2008
serão nada menos do que 10
mi toneladas por ano. Sem
dúvida, isso abrirá as portas
para as empresas nacionais
de cosméticos, principalmente

aquelas que enfatizam o ape o
de naturalidade em seus
produtos, estendê-lo para o
âmbito de suas embalagens,
dentro de uma razão de preço
perfeitamente praticável.

ÁGUA E CO2
O plástico biodegradável produzido
pela Biocycle é composto basicamente
por carbono, oxigênio e hidrogênio e
denomina-se polihidroxibutirato (PHB).
As propriedades mais realçadas nesses
plásticos são a produção com matéria-
prima renovável, como a cana-de-açúcar
e sua completa biodegradabilidade (não
poluídora), além de sua capacidade de
ser produzido por processos que usam
tecnologia limpa.
Esse plástico é um produto
biocornpatível e ecologicamente correto.
Sua produção é feita por meio da
fermentação do açúcar da cana-de-açúcar,
que é inicialmente invertido por um
processo cnzirnático, transformando-se
em xarope e pelos microorganismos da
espécie Alcaligeness s.p. No processo
também se utiliza um álcool superior
como solvente, que é empregado
como extrator do biopolímcro. Os
efluentes são basicamente água e
matéria orgânica da bactéria que, por
sua vez, é lançada na lavoura de cana-
de-açúcar como fertilizante orgânico.
Em outras palavras, embalagens feitas
de PHB — a aplicação na qual a empresa
aposta mais —, quando jogadas fora,
"viram" água e gás carbônico em um
período que vark entre seis e 12 meses.
Já o plástico convencional utilizado
mais freqüentemente em embalagens
— o pollpropileno, derivado de petróleo
— passa 200 anos no ambiente antes de
se decompor.

PREÇO OK!
O PHB não c o único plástico
biodegradável disponível no mercado.
Hoje, existem quatro classes diferentes
deles — nenhum, no entanto, tão bom
no quesito biodegradabilidade. Outra
vantagem é o preço: sempre segundo
os envolvidos no projeto, o quilo do
polímero de cana-de-açúcar está na casa
dos USS 5, enquanto o quilo de outros
plásticos biodegradáveis provenientes,
por exemplo, da beterraba ou do milho,
custa ÜS$ 14.
Uma das razões do preço competitivo
vem do fato de as instalações da fábrica
da Biocycle serem totalmente auto-
suficientes: a cana fornece a matéria-
prima, o açúcar e um álcool especial,
chamado superior, usado na etapa final da
fabricação. Além disso, o que foi decisivo
para a derrubada do preço a uni patamar
comercializável foi a não dependência da
utilização de energia externa: bagaço de
cana é usado para gerar a energia elétrica
e o vapor que alimentam a produção.
Tem empresário que, realmente, pensa
em tudo.
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