
A cada dia surgem
novos produtos
que usam matérias-
primas bastante
conhecidas, mas
com aplicações para
lá de diferentes
IBIAPABA NETTO

Grãos
que fazem maravilhas
O casal Simone e Marcelo Scavone, de Porto
Alegre, é o que se pode chamar de uma dupla criativa.
A moça inventou um cosmético que hidrata a pele, combate
rugas e uma série de problemas que tiram o sono das mulheres mundo
afora. A novidade tem se tornado coqueluche entre gaúchas dispostas a pagar o preço
de uma receita numa farmácia de manipulação, e logo mais estará disponível por uma grande

marca do mercado. Ele, um apre-
ciador de cerveja, está desenvol-
vendo uma nova bebida. O que os
dois têm em comum? A matéria-
prima, o arroz. "O arroz possui
propriedades maravilhosas, conse-
gui isolar uma proteína que esti-
mula a criação de colágeno e, por
isso, o produto funciona", diz a
moça. Já o rapaz vai por outro
caminho. "Algumas das melhores

cervejas do mundo, como a própria
Budweisser, usam muito arroz em
sua composição", revela. Mas uma
bebida sem cevada, feita à base do
alimento, será um outro desafio. "A
vantagem é que existe muita maté-
ria-prima disponível", comenta.

Invenções tendo o arroz como
base não são novidade, segundo o
pesquisador Gilberto Amato, do
Instituto Riograndense do Arroz

(Irga). Hoje, se faz de tudo com o
cereal: blocos para construção,
preenchimento para asfalto e, prin-
cipalmente, sílica. O produto tem
um alto valor agregado e é usado
em porções mínimas dentro de com-
ponentes eletrônicos. A obtenção
desse pequeno ouro acontece depois
que a casca é incinerada. Das cinzas,
parte é convertida no valioso mine-
ral. "Não é possível prever o que é
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possível fazer com o arroz", diz. No
Egito antigo, servia para fazer
papel; na Grécia, já foi medicamento
para tratar o fígado; e, segundo a
cultura chinesa, é símbolo de fartu-
ra e felicidade. "Em Taiwan, ele é
usado como complemento de arga-
massa, o que, aliás, acontece em
muitos outros países", informa.

Contudo, a procura de novos
produtos que possam substituir ao
menos em parte o papel desempe-
nhado pelo petróleo tem colaborado
para o surgimento de tecnologias
um tanto diferentes. Isso é o que
conseguiram pesquisadores dos
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Da laranja também
vem outras invenções, como conse-
guiram cientistas da Universidade
de Cornell, também nos Estados
Unidos. Eles desenvolveram um
plástico - apropriado para a fabrica-
ção de sacolas - tendo por base a
casca da laranja e outros frutos
cítricos, como o limão. Segundo o
professor Geoffrey Coates, basta a
aplicação de uma tecnologia simples
para que do limão, além da limona-

Utilizado como base nos
mais diversos produtos, principal-
mente no mercado americano, o
milho se tornou, também, um subs-
tituto do petróleo. É o que conse-
guiu a multinacional alemã Basf,
que desenvolveu o plástico "eco-
flex". Em contato com o solo o pro-
duto é biodegradável e tem sido
utilizado como apelo de marketing
por empresas que pretendem trans-
mitir a imagem de cuidadosas para
com o meio ambiente.

No Brasil, porém, um grupo de
criadores inventores conseguiu
criar um polímero bastante seme-
lhante ao isopor, mas dessa vez
utilizando a boa e velha mandioca.
Cláudio Rocha Bastos, engenhei-
ro por profissão e inventor por
vocação, se cansou de pular de
empresas pelo mercado e decidiu
investir no seu próprio negócio.
Fundou a CBPack e, associando
uma idéia "verde",,criou a bande-
ja de mandioca. "Ela tem a dura-
ção de 180 dias, depois se decom-
põe sem deixar rastro no meio
ambiente", explica. "Nunca mais
olhei para mandioca frita do
mesmo jeito", brinca. •
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