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Com o objetivo de se 
tornar líder mundial em 
química sustentável, 
Braskem lança o 
POLIETILENO VERDE
Sem similares no mercado, companhia é a primeira empresa 
do mundo a desenvolver polietileno verde a base de cana-de-
açúcar certificado pelo laboratório internacional Beta Analytic

N
o dia 24 de setembro, a Braskem inaugurou no 

Pólo Petroquímico de Triunfo (RS) a maior unidade 

industrial do planeta de eteno derivado de etanol, al-

ternativa sustentável do produto inédita no mercado. 

Essa unidade industrial da empresa irá permitir a produção de 200 

mil toneladas de polietileno verde por ano, o que representa uma 

expressiva contribuição para a redução do efeito estufa: o plástico 

verde (nome popular para o polietileno verde) captura até 2,5 

toneladas de CO2 da atmosfera para cada tonelada de polietileno 

produzido. O início das operações da unidade de eteno verde da 

Braskem significa um avanço à estratégia da companhia de se 

transformar em líder mundial em química sustentável, contando 

com a diversificação de suas fontes de matéria-prima competitiva. 

Para a elaboração do projeto de eteno verde, que é certificado pelo 

laboratório internacional Beta Analytic, houve um investimento 

de cerca de R$ 500 milhões no projeto, que contou com tecno-

logia própria da empresa. Produzido a partir de matéria-prima 

renovável (etanol, que provem da cana-de-açúcar), o conceito do 

polietileno verde é o fato do produto ser 100% reciclável. Com 

essa proposta, o polietileno verde já foi reconhecido pelo mercado, 

contabilizando uma demanda três vezes maior que a capacidade 

da planta. Para detalhar sobre esse mais novo projeto colocado em 

prática, Leonora Novaes, gerente-comercial de polietileno verde 

da Braskem, concede entrevista à revista BANAS QUALIDADE, 

explicando o projeto de pesquisa e desenvolvimento do produto, 

suas utilizações e diferenciais de mercado. 

[Nathalie Gutierres] BANAS QUALIDADE: Em setembro, a Braskem inaugurou 

sua fábrica de eteno verde. Como vocês conseguiram chegar 

a esse produto final? 

Leonora Novaes: O polietileno verde da Braskem é resultado 

de um projeto de pesquisa e desenvolvimento que recebeu cerca 

de US$ 500 milhões em investimentos. Parte desse montante foi 

destinada à implantação de uma unidade-piloto para produção de 

eteno – base para fabricação do polietileno – a partir de matérias-

primas renováveis no Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) da 

Braskem em Triunfo (RS).

BQ: Aborde os aspectos sustentáveis do polietileno verde.

Leonora: O plástico verde é assim chamado pela sua contri-

buição ao meio ambiente uma vez que captura até 2,5 t de CO2 

da atmosfera, para cada tonelada de polietileno produzido, con-

tribuindo para redução do efeito estufa produzido pela emissão 

de CO2. O produto é feito a partir de matéria-prima renovável, o 

etanol, que vem da cana-de-açúcar. Até então, todos os polietilenos 

eram produzidos a partir do petróleo, de origem fóssil, como a nafta 

e o gás natural. Além disso, o polietileno verde é 100% reciclável. 

O nome plástico verde é simbólico e usado especialmente para 

pessoas que não conhecem a indústria petroquímica entenderem 

o que significa. O termo correto é polietileno verde.

BQ: Quais são as utilizações do polietileno verde? Cite 

exemplos. 

Leonora: O polietileno é o tipo de plástico mais utilizado no 

mundo. Sua aplicação é bem ampla, o que contribui para sua larga 

Leonora Novaes: “a demanda pelo plástico verde 
está forte e quase toda semana recebemos novos 
contatos de potenciais clientes”
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utilização. Como o polietileno verde da Braskem possui as mesmas 

características do PE de origem fóssil, ele possui a mesma gama 

de aplicações. Entre as mais conhecidas, podemos citar a área 

automotiva, de cosméticos, de embalagens, brinquedos, higiene 

e limpeza, entre outras. 

BQ: E os benefícios do uso do polietileno verde em compara-

ção aos similares no mercado?

Leonora: Não há similares no mercado. O PE verde pode ter 

as mesmas aplicações do PE fóssil, mas está destinado a clientes 

cuja proposta de valor inclui produtos plásticos produzidos a partir 

de matéria-prima renovável. Como essas resinas têm o mesmo 

desempenho e propriedades do produto similar obtido a partir de 

matéria-prima não-renovável, a indústria de manufaturados plás-

ticos deverá beneficiar-se desse importante desenvolvimento sem 

a necessidade de fazer investimentos em novos equipamentos.

BQ: O mercado já entendeu os benefícios proporcionados 

pelo polietileno verde, pois a Braskem registrou demanda três 

vezes a mais que a capacidade da planta. Comente a respeito 

dessa procura pelos clientes da empresa.

Leonora: A Braskem já possui grande parte de sua capacidade 

atual comprometida. A demanda pelo plástico verde está forte e 

quase toda semana recebemos novos contatos de potenciais clien-

tes. Trata-se de um nicho muito valorizado, com forte demanda 

especialmente em países em que a questão ambiental tem maior 

relevância, como Estados Unidos, Japão e os integrantes da Europa. 

A empresa já fechou negócios com importantes clientes, como a 

Toyota Tsusho, Procter & Gamble, Tetra Pak, Shiseido, Cromex, 

Johnson & Johnson, Acinplas e Ecover.

BQ: Quais são os planos da Braskem para ampliar o atendi-

mento à demanda pelo polietileno verde?

Leonora: O projeto atual de PE verde tem mostrado grande 

potencial de sucesso e está motivando o desenvolvimento e inves-

timento nesse negócio, onde a Braskem já é líder global. Porém, 

ainda não há qualquer formalização de novos investimentos.

BQ: Você poderia falar a respeito dos demais produtos com 

a mesma tecnologia sustentável em desenvolvimento pela 

Braskem? 

Leonora: Assim como foi feito para o PE verde, estamos 

avaliando os potenciais mercados e produtos em que poderíamos 

atuar. O PP verde da Braskem é um exemplo e já foi produzido em 

escala de laboratório em 2008. Ainda não temos um prazo para o 

lançamento do PP verde, porém é provável que tenhamos alguma 

posição favorável em breve.

BQ: A Braskem elaborou o Código de Conduta para Fornecedo-

res de Etanol. Quando esse Código foi colocado em prática? 

Leonora: O Código de Conduta para os fornecedores de Etanol 

entrou em vigor junto com a inauguração da fábrica de PE Verde. 

O documento orienta e disciplina os fornecedores de etanol da 

Braskem a atuarem de forma sustentável no seu negócio, consi-

derando as questões específicas da produção de etanol a partir da 

cana-de-açúcar no Brasil.

BQ: Em quais princípios o Código de Conduta está funda-

mentado?

Leonora: O Código de Conduta para os Fornecedores de 

Etanol da Braskem é uma iniciativa em sintonia com o seu com-

promisso de atuar de conforme os princípios do desenvolvimento 

sustentável. Aplicado ao relacionamento com fornecedores de 

etanol, esse compromisso envolve medidas com relação a quei-

madas; biodiversidade; boas práticas ambientais; direitos humanos 

e trabalhistas; análise do ciclo de vida do produto. O Código tem 

como princípio básico o respeito às leis brasileiras e inspira-se 

nas boas práticas descritas no Protocolo Agroambiental do Estado 

de São Paulo, no Pacto Global e no Compromisso Nacional para 

Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-açúcar. De tal 

modo, os fornecedores de etanol da Braskem se comprometem a 

respeitar e seguir essas boas práticas empresariais. 

BQ: Com a inauguração da fábrica de eteno verde, a Braskem 

avança na estratégia para se tornar líder mundial em química 

sustentável, certo? Você poderia discorrer sobre esse foco da 

companhia?

Leonora: A Braskem passa adotar um novo posicionamento, 

é a Visão 2020. As novas diretrizes visam buscar novas maneiras 

e soluções para ajudar a tornar melhor o cotidiano das pessoas e 

contribuir para o desenvolvimento do Brasil.

BQ: Além do eteno verde, quais são as outras ações que a 

Braskem está desenvolvendo no momento para seguir nessa 

meta de se tornar líder mundial em química sustentável? 

Leonora: Em linha com sua estratégia de consolidar-se como 

a líder global da química sustentável, a Braskem tem intensificado 

suas pesquisas no desenvolvimento de outros biopolímeros, es-

pecialmente do polipropileno verde. Recentemente, acertou uma 

parceria com o Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), em 

Campinas, no interior de São Paulo, para instalação de um labo-

ratório a ser utilizado pela equipe de pesquisadores da empresa 

na área de biotecnologia. A Braskem já avalia a possibilidade de 

implantar uma nova unidade de eteno verde diante do interesse 

demonstrado pelo mercado.
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Text Box
Fonte: Banas Qualidade, São Paulo, ano 20, n. 222, p. 7-8, nov. 2010.




