
Mensagem em frasco 
Surge a primeira embalagem derivada de plástico recuperado do oceano 

AUTORIDADE em produtos com 

apelo ecológico para higiene pessoal e 

do lar, a americana Method anunciou 

em setembro uma embalagem inova-

dora feita de polietileno reciclado. Sua 

novidade é a origem da matéria-prima. 

A fonte é o mar - mais precisamente, 

o enorme bolsão flutuante de detritos 

conhecido como Grande Lixão do Pací-

fico, situado entre a costa da Califórnia 

e o Havaí. 

Por meio de uma parceria com a 

Envision Plastics, uma das principais 

companhias de reciclagem dos Estados 

Unidos, a Method conseguiu desenvol-

ver um processo de transformação dos 

mais diferentes plásticos descartados 

no oceano em polietileno, que, segundo 

a empresa, teria a mesma qualidade da 

resina virgem (ver fotos). O material 

pode ser utilizado na moldagem de reci-

pientes em combinação com polietile-

no reciclado pelas vias convencionais. 

Os primeiros resultados apresentados 

foram frascos para lava-roupas líquido 

feitos com 25% do "plástico oceânico". 

A METHOD PRETENDE iniciar 

o uso comercial das embalagens que 

incorporam plástico reciclado do Pací-

fico em 2012, mas se esquivou de deta-

lhar como o processo funcionará. 

Ainda não se sabe, por exemplo, 

quais produtos terão esses invólucros 

e como funcionará a coleta dos resídu-

os (o material empregado nos frascos 

exibidos em setembro foi produzido a 

partir de plásticos que se desgarraram 

do lixão flutuante e deram em praias 

californianas). Fundador da Method, 

Adam Lowry explica que a iniciativa 

não tem a presunção de resolver o 

problema do lixo à deriva. "O objetivo é 

criar consciência de que a real solução 

para a poluição plástica reside no reuso 

e na reciclagem daquilo que já existe no 

planeta", afirma o executivo.  A ut
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 13, n. 148, p. 44, dez. 2011.




