
desenvolvimento positivo acima da média na capacidade 
de produção de bioplásticos tornou obsoletas as projeções 
anteriores. O mercado mundial de cerca de 1,2 milhão de 
toneladas, em 2011, vai assistir a um crescimento de cinco 

vezes o volume de produção, em 2016, saltando para 5,8 milhões de 
toneladas. Esses são os dados da European Bioplastics publicados anual
mente em cooperação com o Instituto de Bioplásticos e Biocompósitos 
da Universidade de Hannover, da Alemanha. 

De longe, o maior crescimento será percebido no grupo dos plásticos 
com base biológica, como os plásticos não biodegradáveis. Especial
mente soluções chamadas de drop-in, ou seja, versões de base biológica 
de embalagens a granel de PE e PET, que devem ganhar grande escala 
de produção. 

Liderando o ranking dos bioplásticos, o PET com base biológica, 
que já é responsável por aproximadamente 40% da capacidade 
de produção mundial. O material vai continuar se mantendo 
no topo, alcançando 4,6 milhões de toneladas em 2016. Isto vai 
corresponder a 80% da capacidade de produção total de bioplásti
cos. Em seguida, aparece o PE com base bio com 250 mil tonela
das, respondendo por mais de 4% da capacidade de produção total. 
"Mas também os plásticos biodegradáveis têm demonstrado taxas de 
crescimento impressionantes. Sua capacidade de produção aumentará 
em dois terços até 2016", afirma Masso von Pogrell, diretor-geral da 
European Bioplastics. Os principais materiais que vão contribuir para 
esse crescimento são o PLA e o PHA, cada um respondendo por 298 mil 
toneladas (+50%) e 142 mil toneladas ( + 550%), respectivamente. 

"O enorme crescimento vem atender ao contínuo crescimento 
da demanda por soluções sustentáveis no mercado de plásticos. 

Os bioplásticos ganharam inú
meras aplicações em diversas 
áreas, como embalagem, ele
trônicos e automobil ís t ico", 
acrescenta Pogrell. 

Uma tendência que perturba e 
deve ser observada é a distribui
ção geográfica das capacidades 
de produção. Europa e América 
do Norte se mantêm como regi
ões interessantes para pesquisa e 
desenvolvimento, mas também 
como mercados comerciais. En
tretanto, novas capacidades de 
produção favorecem a America 
do Sul e a Ásia. "I lá falta de 
medidas concretas por parte do 
poder público para incentivar o 
crescimento do mercado europeu 
de bioplásticos. Se a Europa quer 
lucrar com o crescimento em 
todos os níveis da cadeia de valor, 
é hora de tomar as decisões", afir
ma Andy Sweetman, presidente 
da European Bioplastics. 

European Bioplastics, 
tel.: +49 (0) 3028482350. 
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Text Box
Fonte: Pack, São Paulo, ano 15, n. 183, p. 43, nov. 2012.




