
emorou, mas chegou. O
Ingeo, polímero "verde"
lançado no início da década
e cada vez mais empregado
mundo afora na produção

de embalagens, como alternativa aos
plásticos convencionais, começa a ser
ofertado no Brasil pela Cargill. Trata-se
do mais famoso bioplástico do mundo, e
uma referência em polímeros derivados
do amido de milho (veja o infográfico).

Conhecido tecnicamente como PLA
(sigla em inglês para ácido polilático), o
Ingeo tem como pontos fortes, além da
origem num recurso natural renovável,
as características de compostabilidade e
biodegradabilidade. O material se desin-
tegra em cerca de três a quatro meses sob
condições de compostagem industrial
(umidade de 80% e temperatura
constante superior a 60° C) ou
um pouco mais se descartado na
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natureza, sem produzir resíduos tóxicos.
A chegada do Ingeo ao Brasil pelas mãos da

Cargill tem motivo: a multinacional americana
é a dona da NatureWorks LLC, a fabricante do
bioplástico. Marcelo de Andrade, diretor da Uni-
dade de Negócio Amidos e Adoçantes da Cargill
brasileira, divisão responsável pela importação e
distribuição do material, explica que o momento
é considerado oportuno, devido ao crescente
interesse das empresas nacionais na sustenta-
bilidade e à irrupção do mercado local de bio-
plásticos. "Já obtivemos aprovação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para
confecção de embalagens para alimentos, o que
ampliará muito nosso campo de atuação", desta-
ca o executivo.

O Ingeo pode ser empregado na fabricação
de embalagens rígidas ou flexíveis, sendo com-
patível com os processos de extrusão, injeção,
sopro ou termoformagem. Além de embalagens
para alimentos, bebidas e cosméticos, o PLA
pode também ser utilizado na produção de fibras
para a confecção de roupas e de descartáveis. No
entanto, o material é sensível ao calor, o que veta
sua aplicação em produtos acabados submetidos
a altas temperaturas, como peças automotivas.
Segundo Andrade, a Cargill irá também desen-
volver localmente aditivos para processamento
do bioplástico.

No Brasil, o Ingeo será vendido a preços
entre 3 e 4 dólares o quilo e chegará pelo Porto
de Santos (SP) para armazenagem no centro
de distribuição da Cargill, localizado em São
Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A
meta é comercializar 500 toneladas do PLA em
doze meses. O primeiro lote do produto, de 8,5
toneladas, importado em julho, já está sendo
testado por indústrias alimentícias, calçadistas e
de cosméticos, além de instituições financeiras,
que estão verificando o desempenho do bio-
plástico na confecção de cartões bancários. Os
nomes das empresas são mantidos em sigilo pela
Cargill, que está avaliando o uso da resina em
embalagens dos seus próprios produtos.

Fábrica no Brasil?
A disponibilidade do Ingeo no Brasil sinaliza o
fim de um velho problema associado ao mate-
rial: a oferta limitada. Recentemente, a Natu-

re Works LLC ampliou a capacidade produtiva
de sua fábrica de Blair, no Nebraska, de 70 mil
toneladas/ano para 140 mil toneladas/ano.

Desde março a Cargill busca um local para
instalar uma segunda fábrica de PLA, que pode
ser construída fora dos Estados Unidos. "O Bra-
sil pode ser um dos candidatos", diz Andrade.
"Temos condições favoráveis a esse propósito
como açúcares competitivos, estrutura adminis-
trativa e uma fábrica de ácido cítrico em Uber-
lândia (MG), processo similar ao de obtenção do
ácido lático, matéria-prima do polímero."
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