
m dos principais problemas

ambientais da atualidade é

a dificuldade em livrar-se

da grande quantidade de

Lixo produzida no dia-a-dia. O proces-

so é demorado, oneroso e com resulta-

do, muitas vezes, aquém do desejado.

A CBPAK Embalagens Biodegradáveis,

de São Carlos (SP), traz para o merca-

do uma tecnologia inovadora, que tem

por objetivo facilitar esse trabalho. Este

ano, a empresa inicia a comercialização

de embalagens eco-sustentáveis, pro-

duzidas com fécula de mandioca, que

poderão substituir, em médio prazo,

produtos similares feitos ern isopor.

"Trabalhei durante muitos anos em

empresas de grande porte, mas sempre

quis que meu legado profissional fos-

se na área ambiental", conta o enge-

nheiro Cláudio Bastos, criador e sócio

da CBPAK. "Ao olhar nas latas de lixo,

percebi que as embalagens constituem

a maior parte dos dejetos, além de



ocuparem muito espaço. Na mesma

hora, pensei que minha contribuição

poderia ser exatamente desenvolver

uma embalagem que fosse, ao mesmo

tempo, biodegradável e utilizasse fonte

renovável de matéria-prima", ressalta.

A idéia de usar a fécula de mandio-

ca na produção das embalagens surgiu

em uma conversa com estudantes do

campus de São Carlos da Universidade

de São Paulo (USP). Após comprar o

conceito dos pesquisadores, em 2000,

Bastos iniciou um longo processo de

pesquisa e desenvolvimento, com o

objetivo de ter o domínio pleno do

produto, das ferramentas de produção

em escala industrial e da matéria-pri-

ma, a fécula de mandioca, comprada

pronta das fecularias.

Para esse trabalho, a CBPAK, ofi-

cialmente criada em 2002, recebeu

apoio da Financiadora de Estudos e

Projetos (Finep) e da Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de São

Paulo (Fapesp). A parceria permitiu a

Bastos contratar pesquisadores e bol-

sistas para trabalharem no desenvolvi-

mento do produto. A empresa também

firmou acordos de cooperação técnica

com universidades. "Foram apoios im-

portantes para que desenvolvêssemos

tecnologia própria. Para ser bem suce-

dido no mercado, não pode haver de-

pendência", observa Bastos.

A matéria-prima é produzida por

meio de um processo de termoexpan-

são da massa orgânica da fécula da

mandioca, utilizando água e um mol-

de como plastificante. Os principais

fatores de diferenciação dos produtos,

de acordo com Bastos, são a fonte re-

novável de matéria-prima e o fato de

serem 100% biodegradáveis e compos-

táveis. A decomposição ocorre em um

período de 60 a 180 dias, dependendo

da impermeabilização, contra mais de

100 anos do isopor.

Até o momento, foram investi-

dos cerca de R$ 2 milhões no projeto.

O montante valeu a pena, uma vez que

a CBPAK inicia a comercialização de seus

produtos, este ano, como a única empre-

sa do gênero no país. No começo, serão

vendidas bandejas - de vários formatos

e modelos - e tubetes para produção de

mudas de plantas, totalmente produzi-

dos com fécula de mandioca.

O início da operação comercial

contou com o apoio do Banco Nacio-

nal de Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES), que aprovou, em ou-

tubro de 2007, um financiamento de

RS 4,2 milhões para a CBPAK. Esse

montante inclui um empréstimo de R$

2,3 milhões, por meio de uma linha de

inovação e produção, e a compra, por

R$ 1,9 milhão, de 35% do capital da

empresa paulista.

Segundo Bastos, os principais mer-

cados da CBPAK são o Brasil, os Esta-

dos Unidos e a União Européia. Nesses

três locais, já há patentes registradas

da tecnologia. "O mundo inteiro está

procurando uma solução para os pro-

dutos de plástico e isopor com o obje-

tivo de reduzir a poluição no descarte.

Com isso, temos boas perspectivas à

vista", avalia Bastos.

Com os recursos do BNDES, a meta

da CBPAK é expandir a capacidade de

produção das atuais 150 toneladas

por ano para 750 toneladas ainda em

2008. O público-alvo inicial são as

indústrias alimentícias e de produtos

florestais, mas a empresa tem como

meta, em médio prazo, produzir em-

balagens para a indústria eletroele-

trônica. "As características de nossos

produtos fazem com que eles sejam

adequados para diversos usos e neces-

sidades", afirma.

Hoje, o custo do produto da CBPAK

ainda é quase o dobro do isopor, mas,

para ele, esse preço tende a se equi-

librar. "A degradabilidade traz muitas

vantagens e isso se reflete no custo-

benefício", avalia. "Além disso, estu-

dos mostram que nosso produto nunca

terá custo superior a 3,5% do preço

final de uma mercadoria na gõndola do

supermercado, ou seja, a embalagem

vai custar, no máximo, 3,5 centavos

para cada real que custe o produto",

destaca Bastos.
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