
COMEÇOU A SER oferecida no 
Brasil uma nova tecnologia que promete 
acelerar a biodegradação de artefatos 
plásticos descartados em aterros sani
tários ou encaminhados para a compos-
tagem. A novidade chega ao mercado 
nacional em duas versões, Eco-One e 
EcoPure, criadas respectivamente pelas 
empresas americanas Ecologic LLC e 
Bio-Tec Environmental LLC e comercia
lizadas, nessa ordem, pela Tiv Plásticos, 

distribuidora de filmes para gráficas e 
fabricantes de embalagens flexíveis, e 
pela trading chilena Global Market. 

Os dois produtos têm por base o 
mesmo princípio. Apresentam-se na 
forma de um aditivo granulado capaz de 
fragmentar a cadeia molecular dos plás
ticos e permitir que micro-organismos, 
em ambientes anaeróbicos, promovam 
rápida biodegradação de embalagens e 
outros derivados de polímeros fósseis. 

O resultado do processo é a formação 
de húmus e gás metano (CH4). Ambos 
os aditivos são formulados a partir de 
resinas petroquímicas comuns e ingre
dientes orgânicos especiais, de composi
ção não revelada, que funcionam como 
atrativos para a atividade microbiana. 

Segundo as representantes, as novas 
tecnologias sobressaem porque não têm 
custo alto nem escala restrita, como os 
bioplásticos, e também não se enqua-
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dram na categoria dos oxi-biodegradá-
veis - oferecidos no Brasil desde o início 
da década passada e alvo de polêmica, 
por haver quem alegue que eles não se 
desintegram completamente, deixan
do partículas livres no ambiente (fato 
contestado por seus distribuidores). No 
entanto, a confusão com a tecnologia 
oxi-bio é frequente, pelo fato de ambas 
se basearem em aditivos. 

"Venho tendo de desmistificar a 
palavra 'aditivo', porque ela remete a 
oxi-biodegradável, e muitos clientes 
ficam com um pé atrás", relata Tamas 
Vero, diretor geral da Tiv Plásticos. O 
empresário diz que, além da biodegra-
dabilidade anaeróbica comprovada por 
testes como o ASTM D 5.511 e o ISO 
15.985 - que responderiam às exigên
cias da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e de seu equivalente 
americano, o Food and Drug Adminis-
tration (FDA) - o Eco-One, ao contrário 
dos aditivos oxi-biodegradáveis, atende 
a uma gama maior de resinas plásticas. 
"Existem graus compatíveis com polieti
leno, polipropileno, poliestireno, nylon, 
poliéster (PET) e PVC", arrola Vero. 

AGENTE DA Global Market para o 
mercado brasileiro, Celso Domene afir
ma que o EcoPure proporciona a mesma 
flexibilidade. "É possível utilizar o adi
tivo nos processos de extrusão, injeção 
ou sopro de embalagens", explica. "A 
proporção de uso do composto é de 1% 
ou menos em relação ao total de resina 
utilizada." Em sua opinião a tecnolo
gia é especialmente promissora para a 
produção de sacolas de boca de caixa 
para supermercados - objeto de sanhas 
extintoras que, embarcado com o adi

tivo, levaria cerca de um ano para se 
biodegradar em ambiente anaeróbico. 
"Queremos que os varejistas e os detra
tores das sacolas avaliem a tecnologia 
como um recurso ambientalmente ami
gável ", diz Domene. 

O representante do EcoPure conta 
que mantém conversas com diversos 
convertedores nacionais e que aguar
da as primeiras adesões. Vero, por seu 
turno, diz que a Tiv Plásticos já empla
cou cerca de trinta contratos de uso no 
País, entre produtores de sacolas, filmes, 
vasos e até embalagens rígidas para cos
méticos (por questão de confidenciali
dade, ele não divulga nomes). 

Segundo ele, até uma grande multi
nacional já estaria em testes finais para 
aplicar a tecnologia em autopeças. "É 
um exemplo conveniente para deixar 
claro que a tecnologia não interfere na 
resistência nem em outras propriedades 
dos produtos finais", encaixa Vero. O 
dirigente da Tiv Plásticos assegura que 
o shelf life, por exemplo, não é afetado 
nas embalagens. E que, ao contrário 
dos bioplásticos como o PLA (ácido 
polilático, derivado de fontes vegetais 
como o amido de milho), o novo aditivo 
orgânico não compromete a reciclabili-
dade dos plásticos. "A possibilidade de 
reaproveitamento é total", garante. 
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Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 13, n. 146, p. 50-51, out. 2011.




