
MARGARINAS

Ungida com ineditismo
Surge no Brasil a primeira margarina do mundo em pote de plástico de milho

amais, no mundo, margarinas ou
similares haviam sido comerciali-
zados em um pote de plástico
"verde", biodegradável e
proveniente de fonte natu-

ral renovável. A Bunge, no Brasil, está
quebrando essa escrita.

De leve, sem alarde, há cerca de
dois meses a agroindustrial começou
a abastecer alguns supermercados do Rio
Grande do Sul com seu creme vegetal Cyclus
Nutrycell numa nova roupagem: um pote de
ácido polilático, material derivado do amido
de milho e mais conhecido por sua sigla em
inglês, PLA. Agora, o produto começa a ter sua
distribuição expandida para o restante da região
Sul e também para todo o Sudeste do País.

"Por meio da embalagem biodegradável que-
remos unir o benefício à saúde, uma característica
da linha Cyclus, à responsabilidade ambiental",
diz Adalgiso Telles, diretor corporativo da Bunge.
"É um ciclo ideal que, além de revolucionar o
mercado brasileiro de alimentos, consolida nossa
política de sustentabilidade."

Suor e aprendizado
O pré-marketing em solo gaúcho funcionou como
prova de fogo para a novidade, cuja adoção pela
Bunge exigiu investimento de cerca de 10 milhões
de reais e mais de dois anos de estudos e de bate-
rias de testes de desempenho. Devido ao inedi-
tismo do projeto e ao uso até agora incipiente do
PLA no Brasil, equipes de P&D e de engenharia
da fabricante da margarina e a Poly-Vac, trans-
formadora que capitaneou o desenvolvimento da
embalagem, tiveram trabalho duro.

Foram necessários ajustes de moldes e uma
série de adaptações de processo, sobre a qual a
Poly-Vac mantém sigilo, para se chegar a um pote
de PLA com performance similar à daqueles con-
vencionais de margarina, de polipropileno (PP). A
impressão do pote também trouxe desafios. Como
o PLA é poroso, houve necessidade de diversos

ajustes das tintas para ancoragem satisfatória.
"Aprendemos demais", diz Antônio Carlos Silva
Jr., diretor comercial da Poly-Vac. Atualmente,
um consórcio formado por mais duas especia-
listas em termoformagem, a Emplal e a Fibrasa,
garantem escala produtiva necessária para o "pote
verde" do Cyclus Nutrycell.

A embalagem de PLA também demandou
modificações nas linhas de enchimento e fecha-
mento do produto, que a Bunge prefere não espe-
cificar. E, dada uma peculiaridade do PLA, o fato
de o material originar objetos mais quebradiços do
que outros plásticos, a logística também teve de
ser revisitada. "Houve alterações significativas no
sistema de acondicionamento dos potes nas caixas
de papelão, para maior proteção contra choques
e vibrações, comuns no sistema de transporte",
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comenta Rosa Nascimbeni, gerente de marketing
da Bunge. Em princípio, diz Rosa, a elevação do
custo de produção do Cyclus Nutrycell devido à
matéria-prima diferenciada do pote e às adapta-
ções de maquinário não deverá ser repassada ao
consumidor.

Resíduo orgânico
A gerente de marketing da Bunge explica que o
novo pote do Cyclus Nutrycell se decompõe em
cerca de seis meses ao sofrer ação simultânea de
oxigênio, umidade, microorganismos e calor. A
biodegradabilidade e a conformidade do invólu-
cro com padrões nacionais e internacionais para o
contato com alimentos têm chancelas da Anvisa,
do Cetea e da Universidade Regional de Blu-
menau (Furb), e a capacidade de decomposição
natural do material segue normas internacionais
de biodegradação e compostabilidade. "A emba-
lagem deve ser descartada junto aos resíduos
orgânicos", recomenda Rosa, apontando que os
aterros sanitários dispõem de condições ideais
para a desintegração do recipiente.

A resina empregada na fabricação do novo
pote "verde" do creme vegetal da Bunge, especial
para termoformagem, é produzida pela americana
Cereplast a partir do PLA da conterrânea Natu-
reWorks, comercializado com a marca Ingeo e
que está chegando oficialmente ao Brasil (veja
reportagem na pág. 18). A importação é feita
pela Iraplast, de Iracemápolis (SP), representante
exclusiva da Cereplast. (GK)
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