
incerpack Process and Packagíng
chega a sua 50a edição com uma

área de exposição de 175 mil m2,

reunindo 2.744 empresas e 179 mil
visitantes, nos dezenove pavilhões de exposi-
ção do Messe Düsseldorf, na Alemanha. Se-
gundo o presidente da feira, Erhard Rustler,
os lançamentos apresentados na Interpack
2008 focaram principalmente a flexibilização

de produção, aumento de produtividade, re-
dução de custos, melhorias de
distribuição, logística e sustenta-

bilidade. Outro ponto de desta-
que foi a preocupação da indús-
tria de embalagem com as solu-
ções que atingem diretamente o

consumo no varejo, como a con-
veniência para o consumidor e
facilidades para o distribuidor.

Na indústria de alimentos, desta-

que para o crescimento da comercialização de
comida pronta para o consumo, com embala-

gens que aumentam o shelf life de produtos,
como as de atmosfera modificada, que ao tra-

zerem novas composições de nitrogênio, oxi-
gênio, CO2 e outros gases, conservam melhor
o produto fresco. Na mesma medida, embala-
gens menores, com formatos inusitados tra-
zem maior praticidade para o consumo "on

the go", além das opções específicas para pú-
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blicos diferentes. Na indústria farmacêutica,
em que cresce a demanda por embalagens que
resolvam diferentes problemas ao mesmo
tempo, destaque para as embalagens que ga-
rantem a integridade do produto, protegem
contra falsificação, facilitam o uso dos medi-

camentos, ao mesmo, tempo em que são se-

guras contra crianças. Para Charles Yuska,
presidente do PMMI - Packagíng Machinery
Manufacturers Institute, que acaba de lançar
o estudo "Packagíng Trends", o segmento de

máquinas e equipamentos para embalagem
busca atender principalmente as demandas

por automação, sustentabilidade e segurança.
"A automação de processos visa aumentar a
qualidade da produção e cortar custos, com o
desenvolvimento de máquinas flexíveis, fáceis

de limpar, com troca rápida de formatos, de

fácil operação, manutenção, com uso otimiza-
do dos servo-motores, redes, sem fio, com

identificação por rádio-freqüência (RFID) e
robôs", afirmou. De acordo com sua análise,

para a sustentabilidade, são imprescindíveis a
economia de materiais, energia, água e recur-
sos não renováveis, além da minimização na

emissão de gases, desperdício e aumento da
reciclagem. Para a segurança, as soluções bus-
cam ampliar a rastreabílidade de produtos e
impedir a falsificação, www.interpack.com

A equipe da revista embanews esteve lá
e conferiu as novidades apresentadas na In-

terpack. Não percam mais notícias nas
próximas edições, www.embanews.com

Huhtamaki destacou sua embalagem fle-

xível Cyclero, que ampliou as possibili-
dades de aplicação das embalagens flexíveis.
No evento, a empresa enfatizou a utilização

da embalagem na indústria de bebidas, para
sucos, produzida com filme laminado,

fechamento resselável e base flexível. Pro-
duzida com filme multicamadas pelo pro-

cesso FFS (Form, FUI, Seal), a embalagem
possibilita a criação de diferentes formatos,
tipos de tampas e impressão, incluindo a
aplicação de efeitos mate, holografia, brilho,
3D, entre outros. O filme pode ser também

escolhido entre opções laminadas, trans-
parentes ou opacas. As tampas podem ser

easy-open, resseláveis, tamper evident, flexí-
veis e rígidas. A base pode variar entre
flexível e rígida. A embalagem Cyclero pode

ser usada para sucos, iogurtes, isotônícos,
chá gelado, café, café em pó, chá, temperos,
leite em pó, atomatados, molhos, maionese,
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salgadinhos, biscoitos e queijos, além de ali-

mentos prontos para o consumo, como fru-
tas, sopas e vegetais, cosméticos e produtos
de higiene pessoal, como lenços umedeci-
dos, cremes, gel e xampu. Para o desenvolvi-

mento do projeto, a Huhtamald conta com
a parceria de empresas como Laudenberg,

Aisapack, Medesa, Herrmann e Optima.
www.cyclero.com

AP Pharma, uma so-
ciedade entre a empre-

sa alemã Aero Pump e a
brasileira Pharmaprov, des-
tacou a bomba com meca-
nismo de pré-compressão

de doses, com alta pressão
de liberação, para a indús-

tria farmacêutica. O meca-
nismo usado na válvula spray gera uma pres-

são interna de 3 bar para liberação das doses.

Segundo o diretor comercial da empresa,
Victor Esteve, esta pressão é três vezes supe-
rior a das bombas convencionais. "O sistema
possui uma vedação atrás do orifício de saída,
que impede a evaporação do conteúdo e o re-

fluxo das doses, garantindo doses exatas e ex-
celente distribuição de partículas", ressaltou. A
válvula permite a extensão do prazo de valida-

de dos produtos, assegurando o bom funcio-
namento do sistema, mesmo com formula-
ções mais concentradas e de alta viscosídade.
"São comercializadas duas versões deste mo-

delo de válvula, 'spray' ou 'lorion', ambas po-
dem ser adequadas para a equivalência farma-
cêutica", afirmou. As válvulas são produzidas
no Brasil na fábrica da empresa, recém-inau-

gurada em Porto Feliz (SP).
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Fabrima lançou durante
o evento sua nova Em-

blistadeíra BP5, para a in-
dústria farmacêutica. Desen-
volvido em conjunto com a
IWK, o modelo traz design
europeu e será comercializa-
do em todo o mundo. "O
principal diferencial da Em-

blistadeíra é a possibilidade de trocas rápidas
de formato, em menos de 20 minutos", ressal-
tou o gerente geral da Fabrima, Michael Tes-
chner. Segundo ele, o equipamento foi desen-
volvido levando-se em conta uma das princi-
pais necessidades do mercado farmacêutico
hoje, a produção em pequenos lotes de muitos
produtos. "Outra vantagem é o design limpo,
que facilita a limpeza após a produção, com os
componentes otimizados para evitar contami-
nações", afirmou Teschner. O equipamento
atinge velocidade de 600 unidades por minu-
to, operando com velocidade média de 300
unidades/min. Parte do Grupo Oystar, o foco
da Fabrima, no Brasil, é a indústria farmacêu-
tica, com uma linha de produtos que inclui
emblistadeiras e encartuchadeiras.
www.oystar.fabrima.com

Vídeojet destacou sua nova codificadora
ink jet modelo 1510 para pequenos ca-

racteres. De fácil operação, o modelo foi de-
senvolvido para empresas que trabalham
com muitas trocas por día, em longas opera-
ções. Inovações como o cabeçote de impres-
são que se auto-calibra e limpa dispensam a
intervenção constante do operador. Seu sis-
tema 'Smart Cartrídge' para dispersão de
fluidos elimina o risco de derramamentos,
garantindo que os cartuchos só sejam eli-
minados após a utilização completa do
fluido. Outro diferencial é a capacidade do
equipamento de atestar de antemão a com-
p a t i b i l i d a d e
do fluído utili-
zado. O equi-
pamento efe-
tua a marca-
ção de até cin-
co linhas, atin-
gindo veloci-
dade de até
278 m/min.

www.videojet.com

Markem-Imaje apresencou-se na Inter-
pack pela primeira vez como uma só em-

presa, especializada no fornecimento de solu-
ções para identificação de produtos, filiada ao
grupo norte-americano Dover. Entre os desta-
ques da empresa, as impressoras da linha 9000
para pequenos caracteres, com interface de
controle intuitivo e o novo botão "i" para aju-
da na tela. O novo modelo 9040 opera com
simplicidade e flexibilidade, ampliando as
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opções da linha, antes composta pelos mode-
los 0020 e 9030. O modelo é facilmente in-
tegrado a diferentes linhas com cabeçotes
mono e bijet, operando com três resoluções
de impressão, diferentes larguras de ombílic,
conectividade em série, paralela e Ethernet,
ampla seleção de tintas e rápida conexão e
desconexão de acessórios. Imprime até
quatro linhas de texto, com alturas entre 0,7
mm e 18,2 mm, diferentes tipos de códigos
de barras e alfabetos. Para Transferência tér-
mica, a Markem-Imaje destacou a Smarrdate
5, com alta eficiência e produtividade, além
de tela de controle colorida.
www.markem-imaje.com

Nissei ASB destacou o
modelo ASB 70 DPW;

de alto rendimento para a
produção de embalagens
pequenas, como as garrafas
PET super leves para água
mineral, que pesam 7 gra-
mas, com 300 ml, ou fras-
cos para medicamentos,
com are 700 ml. O modelo

atinge velocidades de produção de até 9.000
unidades/hora, utilizando moldes de 24 ca-
vidades. Para a produção das embalagens
PET de 300 ml, com 7 gramas, o equipa-
mento atinge velocidade de 4.400 unidades/
hora, com 12 cavidades. Compacto, o equi-
pamento, mede 5.500 mm de comprimento e
1.830 mm de largura. Na feira, a empresa
apresentou as diferentes opções de embala-
gens, produzidas com os diferentes modelos
da linha de equipamentos da Nissei Para exi-
bir os modelos em operação, a empresa orga-
nizou visitas a sua planta de produção, situada
a apenas l O minutos do Messe Düsseldorf.
www.nisseiasb.com.br

destaque da Sipa foram as embalagens
super leves, com opções que reduzem o

uso de material 110 corpo da embalagem e no
neck, sem a necessidade de adaptação das li-
nhas de envase. Na Unha standard, as embala-
gens são produzidas com 10,9 gramas para
500 ml, para o envase de água mineral com
ou sem gás. Segundo, a empresa, as garrafas
podem ser unitizadas em multi-packs de 24
unidades de film shrink, com redução de 20

vezes no custo, em relação aos packs de pa-
pelcartão, indispensáveis para a unitização de
outras garrafas super leves disponíveis no
mercado. Outra novidade foi o projeto de de-
sign para preforma, garrafa e neck das emba-
lagens utilizadas para envase a quente em que
a empresa conseguiu uma diminuição de
20% no peso e ampliou em 30% a produtivi-
dade. Outro lançamento foi a garrafa de cin-
co litros com 38 mm de neck e peso de 74
gramas, ante os 80 gramas atuais. Envasada
com atmosfera modificada, a embalagem
pode ser paletizada em filmes cinco camadas
com economia de 15% no custo.
www.sipa.com
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