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Mais uma que parece vidro

em de Minas Gerais uma inovação
em embalagens plásticas: a fabri-
cante de cosméticos L´acqua di
Fiori é a primeira empresa brasi-
leira a utilizar a resina PET-EBM

(do inglês Extrusion Blow Molding, ou molda-
gem por extrusão e sopro), adotada em frascos
de dois de seus sabonetes líquidos, Capim
Limão e Cherry Blossom. Desenvolvida espe-
cialmente para embalagens de cosméticos pela
CPR - Indústria e Comércio de Plásticos (per-
tencente ao conglomerado brasileiro ValGroup,
que controla entre outras empresas a Tccnoval
e a Lorenpet), a resina, segundo o fabricante,
possui grande capacidade de barreira, alto bri-
lho e transparência semelhantes ao vidro, além
de boa resistência química, inclusive ao álcool,
comum nas fórmulas de cosméticos.

Os frascos em formato de bulbo utilizados
na linha de sabonetes líquidos da Uacqua de
Fiori já faziam parte do portfólio da empresa,
mas em outros tamanhos (400 miíilitros. contra
250 miíilitros da novidade), feitos de PVC, e
acondicionavam diferentes produtos da marca.
Segundo a gerente de produtos Célia Anrelink,
"o objetivo da L´acqua di Fiori era ter embala-
gens ecologicamente corretas a custo competiti-
vo para a linha de sabonetes líquidos."

Baixo custo com moldes
Com esse objetivo a empresa buscou a parceria
da Mega Plast, que produz as embalagens, e da
CPR, que fornece a resina com exclusividade
para esse fabricante. Edson Heleno de Barros,
responsável pela comercialização da resina, diz
que para aplicações dessa matéria-prima o custo
de investimento em moldes é baixo, com preço
competitivo em relação a outras resinas. Ele
explica; "O PET-EBM é urna alternativa para
frascarias de pequena tiragem. Algumas empre-
sas precisam lançar seus produtos rapidamente
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e não podem ter investimentos altos. Se fazem
injeção-estiramento-sopro, têm uma embalagem
de qualidade, só que o investimento no molde é
muito alto, além de precisarem de uma máquina
injetora e de uma sopradora. Com o PET-EBM
é necessário um m o l e de sopro convencional,
que custa 8 mil reais por cavidade e fica pronto
em vinte dias."

O diretor comercial da Mega Plast, Evandro
Finotti, endossa as afirmações de Barros. Ele
afirma que a matéria-prima é compatível com
os níveis de custos atuais do PVC, com a dife-
rença de que ofereceria qualidade superior. "A
nova resina possibilita um design mais flexível,
pois não são necessárias pré-formas injetadas,
o que amplia as opções de uso de tampas stan-
dard."

As ilustrações das. novas embalagens dos
sabonetes líquidos da L'acqua di Fiori, feitas em
serigrafia, são de autoria da artista plástica Têre
Zagonel, e a comunicação visual foi criada pelo
designer da empresa, Abner Brito. (FP)

Na viscosidade adequada
Urna resina de copoliéster com viscosidade

ideal para o processo de extrusão e sopro

convencional, permitindo alta versatilidade em

design e baixa tiragem de frascos. Assim a CPR

- Indústria e Comércio de Plásticos descreve

o produto que desenvolveu especialmente

para utilização em embalagens de cosméticos

e que fornece com exclusividade para um

transformador, a Mega Plast. "Uma resina

de injeção-estiramenío-sopro tem uma

viscosidade adequada para injetar e estirar", diz

o responsável pela comercialização da resina,

Edson Heleno de Barros. "O PET-EBM tem uma

viscosidade mais alta, adequada para extrudar e

soprar", ele compara, descrevendo essa resina

apropriada para moldagem por extrusão e

sopro (daí a sigla EBM, das iniciais em inglês de

Extrusion Blow Molding).

A resina de PET-EBM pode ser colorida ou

pigmentada por sistemas usuais de coloração/

pigmentação, e o processo de reciclagem das

embalagens descartadas é o mesmo do PET

comum.
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