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Leia. Municípios firmam
parceria para reduzir desmate
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1941
Invenção
A primeira amostra da resina
foi desenvolvida pelos ingle-
ses Whinfield e Dickson.
O poliéster se apresentou co-
mo um substituto para o algo-
dão e passou a ser usado na
indústria têxtil.

1962
Pneus
O material foi útil no período
pós-guerra, quando os campos
agrícolas estavam destruídos.
Na década de 1960, o poliéster
passou a ser usado na indús-
tria de pneus, comprovando
sua resistência mecânica.

1970
Embalagens
No início da década
de 1970, surgiram as
primeiras embalagens
de PET nos Estados Uni-
dos. Logo depois, elas
apareceram também no
continente europeu.

1988
Brasil
O PET chegou ao Brasil
somente em 1988.
Aqui, o material seguiu
uma trajetória seme-

lhante à do resto do mun-
do, sendo utilizado primeira-
mente na indústria têxtil.

1993
Refrigerantes
Apenas a partir de 1993 o PET
passou a ter forte expressão
no mercado de embalagens,
principalmente para os refrige-
rantes. Hoje, embala também
água mineral, óleo de cozinha,
sucos e outros.

Fernanda Bassette

A edição da revista Caras que che-
ga hoje às bancas é publicada
com tarjas pretas nas páginas em
que relata o caso da modelo e
atriz Cibele Dorsa, que morreu
no sábado, aos 36 anos, após se
atirar da janela do prédio onde

morava, em São Paulo.
As tarjas pretas foram a forma

que a editora encontrou para
cumprir às pressas uma ordem
judicial recebida por volta das
21h30de anteontem, quando par-
te da revista já estava na gráfica,
proibindo a menção do nome do
cavaleiro Álvaro Affonso de Mi-
randa Neto, o Doda, de 38 anos,
em carta que a atriz teria envia-
do à editora antes de morrer.

O documento seria publicado
na íntegra. Na carta, entre outras
declarações, a atriz criticava Do-
da, seu ex-companheiro e pai de
sua filha Viviane, de 8 anos. A me-

nina e o outro filho de Cibele,
Fernando, de 13, moram com Do-
da na Bélgica.

“Fomos pegos de surpresa, no
fechamento da revista, quando
recebemos a carta da juíza nos
proibindo de citar o nome do ca-
valeiro. Por conta do horário, só
tivemos tempo de cobrir o nome
e o rosto dele com tarjas pretas”,
diz Luís Fernando Cyrillo Maluf,
diretor corporativo da revista.

Para Maluf, a ordem judicial é
uma forma de censura prévia. “O
engraçado é que todos os outros
sites publicaram a carta na ínte-
gra. Por que só a Caras foi preju-

dicada?” Maluf disse que foi a pri-
meira vez que a Caras recebeu
uma decisão judicial nesse senti-
do. Segundo ele, parte da edição
que já estava impressa foi perdi-
da. Agora a editora vai calcular o
prejuízo de entregar para o leitor
uma matéria incompleta. “Va-
mos entrar com todos os recur-
sos cabíveis”, afirmou.

Ricardo Pedreira, diretor exe-
cutivo da Associação Nacional
de Jornais (ANJ), concorda que
houve censura. “A associação
não entra no mérito do caso em
si. Não importa quais são as ra-
zões que levaram à proibição.

Mas o que a Justiça fez foi censu-
ra. Não se pode determinar pre-
viamente o que um veículo pode
ou não publicar”, afirmou.

A mesma opinião é comparti-
lhada por Roberto Muylaert, pre-
sidente da Associação Nacional
dos Editores de Revistas (Aner).
“Ordem judicial não pode esta-
belecer nenhuma restrição. A li-
berdade de imprensa é garantida
pela Constituição, independen-
temente do que seja. Os jornalis-
tas e a editora são responsáveis
por aquilo que publicam e de-
vem arcar com eventuais conse-
quências”, diz Muylaert.

Antônio Carlos Mendes, advo-
gado da família de Doda, diz que
a ação judicial foi fundamentada
no direito de família para prote-
ger a imagem dos filhos de Cibe-
le, e não a de Doda. “Não é ques-
tão de censura. Mas é um absur-
do a revista se aproveitar de uma
situação dessas. Como uma pes-
soa que vai tirar a própria vida
pode estar em estado normal pa-
ra deixar uma carta?”

Mendes também disse que Do-
da pagou um serviço de home ca-
re que mantinha duas enfermei-
ras com Cibele 24 horas por dia.
E afirmou que Cibele assinou há
menos de 15 dias a renovação de
autorização para que os filhos
continuassem por mais dois
anos na Europa.

Abacaxi e banana viram
plástico para veículos

PLANETA

Empresas usam
resíduos agrícolas
para produzir PET
Iniciativas ainda são alvo de dúvidas e controvérsias; presidente da
Associação Brasileira da Indústria do PET diz que desconhece a patente

Revista ‘Caras’ chega às bancas sob censura prévia

CRONOLOGIA

ANDREA COMAS/REUTERS

COLO REAL
A rainha Sofia, da Espanha, posa
com os pandas Po e De De no
zoo de Madri; eles foram concebidos
por inseminação artificial.

AURI MARÇON
PRESIDENTE DA ABIPET
“Eu vejo com bons olhos
que empresas bem
conceituadas no mercado
estejam dedicando energia e
pesquisando esse
novo caminho. Mas é
preciso ter cuidado para fazer
propaganda de uma coisa que
ainda não está na mão.”

DIVULGAÇÃO

Editora recebeu carta
de juíza proibindo a
citação do nome de
ex-companheiro de atriz
que morreu no sábado

Um superplástico para carros fei-
to com fibras retiradas de abaca-
xi e banana foi desenvolvido por
pesquisadores brasileiros. Se-
gundo Alcides Leão, da Universi-
dade Estadual Paulista (Unesp),
as propriedades desse plástico
são “incríveis”. “Eles são leves,
mas muito fortes – 30% mais le-
ves e entre três e quatro vezes
mais fortes”, afirma o pesquisa-
dor. De acordo com ele, o plásti-
co poderá ser usado na fabrica-
ção de diversas partes de carros,
como para-choques e painéis.

O plástico criado tem outra
vantagem: como deixará os car-
ros mais leves, levará a uma eco-
nomia de combustível. Leão afir-
ma que esses plásticos poderão
ser usados em dois anos.

Em 2009, outro brasileiro,
o professor de engenharia quí-
mica Leonardo Simon, mos-
trou na Universidade de Wa-
terloo, no Canadá, que a palha
do trigo poderia fazer parte de
peças de veículos e substituir
materiais não renováveis obti-
dos por meio da mineração.

A palha é uma alternativa
viável ao uso de carbonato de
cálcio, talco e mica.

Transformada em um pó,
ela é misturada com polipropi-
leno (plástico) e pode formar
peças tanto para a parte inter-
na quanto para a externa dos
veículos. No ano passado, o
novo plástico já era utilizado
em algumas peças do carro
Ford Flex. / A.B.

GEORGE FREY/REUTERS-9/3/2011

Afra Balazina

A Pepsico anunciou recente-
mente ter conseguido produ-
zir uma garrafa apenas com re-
síduos agrícolas, como cascas
de pinheiro, laranja e batata.
Em 2012, a empresa colocará
a embalagem experimental-
mente no mercado, num pro-
jeto-piloto. Depois, a ideia é
expandir o seu uso. Desde o
ano passado, a Coca-Cola pro-
duz a “plant bottle” (garrafa
vegetal, em tradução livre) –
embalagem feita com até 30%
de cana-de-açúcar.

Nos dois casos, a boa notí-
cia é a substituição de uma
fonte não renovável – o petró-
leo – por outra renovável na
produção do PET (sigla para
politereftalato de etileno).

A demanda por PET só cres-
ce no País. De 1994 até 2010, o
aumento chegou a 525% – no
último ano foram produzidas
500 mil toneladas.

Mas as iniciativas ainda são
controversas. Até mesmo o presi-
dente da Associação Brasileira
da Indústria do PET (Abipet),
Auri Marçon, tem dúvidas.

Ele louva a iniciativa das em-
presas em pesquisar matérias-
primas mais sustentáveis, mas
faz ressalvas. Diz não conhecer
“o pulo do gato” que permitiu à
Pepsico fazer uma garrafa ape-
nas com resíduos agrícolas.
“Tentei inúmeros caminhos e

não consegui descobrir a rota.
Os cientistas do setor de PET
desconhecem a rota química ou
a patente que tenha sido adota-
da e dizem que isso é um desafio
extraordinariamente difícil”,
afirmou Marçon.

Para ele, é preciso ter cuidado
ao falar de um produto “que ain-
da não está na mão”. “Respeito,
porque é empresa de renome,
mas gostaria de entender me-
lhor como fizeram.” O Estado
solicitou entrevista à Pepsico,
mas ela não foi concedida.

Dificuldades técnicas. O plásti-
co PET é produzido a partir da
reação química de dois compo-
nentes: MEG (monoetileno gli-
col), responsável por cerca de
30% de seu peso, e o PTA (ácido
politereftálico), responsável pe-
los 70% restantes.

Segundo a Coca-Cola, “atual-
mente,podemosproduziremesca-
la industrial o MEG a partir de ori-
gem vegetal”. A empresa diz, po-

rém, que trabalha “para desenvol-
ver o outro componente, o PTA,
também a partir de fonte vegetal
renovável”.Masnãoháprevisãode
quando o objetivo será alcançado.

Marçon mostra uma incon-
gruência no caso da Coca-Cola.
Ele explica que o resíduo da cana
é mandado do Brasil para a Ín-
dia, onde está parte da matéria-
prima, para produzir o MEG. A
resina PET é fabricada no país
asiático e depois volta para o Bra-
sil para embalar o refrigerante.

“Se for levar em consideração
essa equação logística, provavel-
mente não há um equilíbrio am-
biental, não é viável em termos de
meio ambiente. Porque vai trans-
portar o líquido lá para a Ásia,
olhaaemissão quesetem decom-
bustível de navio”, avalia o presi-
dente da Abipet. Mas ele também
afirmaque,nofuturo,esseconcei-
to pode trazer bons resultados.

Distribuição. A plant bottle da
Coca ainda hoje é comercializa-
da no Rio de Janeiro, em São Pau-
lo, em Belo Horizonte, em Curiti-
ba, no Recife e em Porto Alegre.

O processo é usado para pro-
duzir embalagens de 500 ml e
600 ml – mas ainda não atingiu o
total fabricado dessas garrafas.
A empresa não informou, po-
rém, quanto do total produzido
hoje é de plant bottle. Segundo a
assessoria de imprensa da Coca,
a meta da empresa “é que, até
2014, todos os seus produtos co-
mercializados em embalagens
PET sejam em plant bottle”.
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Tendência. Fábrica da Coca nos EUA; no Brasil, a companhia diz produzir uma embalagem feita com até 30% de cana-de-açúcar; a concorrente Pepsico deve lançar embalagem análoga

● Crítica

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A24.




