
recente escândalo da adul
teração de milhares de litros 
de leite com água e ureia na 

região Sul não teria sido praticado 
por um período tão longo - pouco 
mais de um ano - sejá estivesse no 
mercado um sensor químico desen
volvido pela Braskem, em parceria 
com a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Projetado para fazer 
parte das embalagens de polipro-
pileno, o sensor é capaz de detectar 
e "avisar" qualquer alteração nas 
características do alimento. 

Uma das grandes questões co
locadas aos pesquisadores é en
contrar formas de dar a polímeros 

como polietileno e polipropileno 
funções que originalmente eles 
não têm, criando os chamados 
"plásticos inteligentes". Segundo 
Patrick Teyssonneyre, diretor de 
inovação e tecnologia da Braskem, 
"é como se estivéssemos 'alteran
do' o DNA do material". No ano 
passado a Braskem investiu R$ 
188 milhões na área de pesquisa e 
desenvolvimento. 

O projeto está em andamento 
no Centro de Tecnologia e Inovação 
(CTl) da empresa, instalado há dez 
anos no Polo Petroquímico do Sul, 
em Triunfo (RS). Com 14 laborató
rios, onde trabalham 165 profis

sionais, entre pesquisadores, enge
nheiros, químicos e técnicos, o CTI 
lançou 64 novos produtos nos últi
mos três anos, responsáveis por 18% 
do volume apurado com a comer
cialização de resinas termoplásticas. 

Ainda há um longo caminho 
a percorrer até o sensor chegar ao 
mercado. Os trabalhos devem se 
estender por um período de até 
quatro anos. "No momento, en
frentamos dois grandes desafios", 
diz Teyssonneyre. "O primeiro, 
tecnológico, é encontrar formas 
competitivas de adaptar o sensor 
às embalagens. O segundo, merca
dológico, é mapear quais clientes 
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poderão se interessar pela tecnolo
gia e em quais aplicações ela pode
rá ser utilizada." 

Um dos destaques da área de ino
vação e desenvolvimento da indús
tria química brasileira é a crescente 
preocupação com a sustentabilida
de, ponto considerado estratégico 
pelas empresas. Multiplicam-se as 
pesquisas envolvendo a descober
ta de recursos de fontes renováveis 
e a criação de produtos e sistemas 
menos agressivos, como é o caso do 
"solvente verde" da Oxiteno. 

O ramo de solventes é um dos 
negócios mais importantes para a 
Oxiteno, uma das líderes de mer
cado na produção de tensoativos e 
produtos químicos especializados. 
Na XIII Conferência Anpei de Ino
vação Tecnológica, realizada em 
Vitória (ES), em junho, a empresa 
apresentou um solvente verde para 
tintas flexográficas - usadas na im
pressão de embalagens flexíveis de 
alimentos e outros produtos - de
senvolvido no Centro de Pesquisas 
de Mauá (SP). Os solventes verdes 
levam em sua composição produ

tos oriundos de fontes renováveis 
- no caso, a cana- de-açúcar-, além 
dos derivados de petróleo. 

A ideia do solvente verde nas
ceu no próprio Centro de Pesqui
sas e levou entre quatro e cinco 
anos para se tornar realidade. "Na 
hora do manuseio do produto 
tradicional há uma grande perda 
por causa da evaporação", explica 
Fábio Rosa, especialista em pes
quisa e desenvolvimento do negó
cio de "paints & coatings". "Nossa 
proposta foi criar um solvente que 
oferecesse melhor aproveitamen
to, com o mesmo desempenho do 
sistema padrão." 

Da ideia nasceu o Acetato sec-
Butila. Com o produto, as perdas 
por evaporação foram reduzidas 
em aproximadamente 20%. O novo 
sistema também é menos tóxico 
para os aplicadores. Além disso, 
avaliações feitas pelo Grupo de 
Prevenção da Poluição (GP2) da 
Universidade de São Paulo (USP) 
constataram que ele reduz em 50% 
as emissões de gases de efeito estu
fa (kg/CO2 equivalente) em relação 

ao solvente tradicional. O Acetato 
sec-Butila oferece vantagens adi
cionais: menos retenção de sol
ventes nas embalagens flexíveis, 
custo equivalente com rendimento 
maior e estabilidade da tinta na 
hora da aplicação. 

Uma das inovações da Dow Bra
sil está sendo usada para minorar 
os efeitos do calor em casas e edi
fícios, ainda piores nas edificações 
com coberturas escuras. Além do 
desconforto térmico para os mo
radores, as altas temperaturas re
sultam em enormes despesas com 
refrigeração. "Nada menos do que 
70% do calor de uma casa é absor
vido pelo telhado", explica Daniel 
Arruda, gerente de estratégias 
de marketing da Dow Building & 
Construction na América Latina. 

Qual a forma mais simples de 
resolver o problema? Com esta 
pergunta começava a nascer o con
ceito de telhado frio. A resposta: 
adicionar um polímero a um re
vestimento aplicado na cobertura, 
capaz de refletir o calor em lugar 
de absorvê-lo. Coube à Dow de
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senvolver uma membrana elástica 
com essa propriedade no centro 
de pesquisa brasileiro. Além da 
capacidade de refletir o calor, a 
membrana tem boa aderência a 
superfícies difíceis, resistência ao 
desgaste natural e à sujeira e ação 
impermeabilizante. 

Outra tecnologia da empresa, 
presente no produto, inibe a proli
feração de fungos, algas e bactérias 
nas superfícies revestidas. "Essa 
tecnologia reduz a temperatura 
em aproximadamente 18°C na su
perfície do telhado e em até 5°C 
no piso imediatamente inferior", 
comenta Arruda. "E o revestimento 
é ecologicamente correto porque é 
à base de água e tem baixa emissão 
de gás carbônico", diz. A empresa 
investe na área de inovação e de
senvolvimento aproximadamente 
2% do seu faturamento. 

A tecnologia da Dow resultou 
no produto Telhado Branco. A for
mulação dele foi realizada pela 
Dow, que tem quatro laboratórios 
de ponta em São Paulo, com 200 
funcionários, e por um cliente da 

empresa, a Hydronorth. O Telhado 
Branco foi usado no ano passado, 
às vésperas da realização da Con
ferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável - a 
Rio+20 -, no projeto Rio Cidade 
Sustentável. Ele foi aplicado em 
edificações das comunidades da 
Babilônia e do Chapéu Mangueira 
pelos próprios moradores, treina
dos pela Dow e pela Hydronorth 
para realizar o trabalho. 

Assim como o Telhado Branco, a 
microfibra têxtil Emana, da Rhodia, 
integrante do grupo Solvay, já está 
presente em roupas destinadas a 
atletas. O produto foi inteiramente 
desenvolvido no Brasil e certificado 
pela Agência Nacional de Vigilân
cia Sanitária (Anvisa). Classificada 
no rol das "fibras inteligentes", a 
Emana transforma o calor emitido 
pelo organismo em raios infraver
melhos longos e devolve-os ao cor
po, estimulando a microcirculação 
sanguínea. Assim, há uma melhora 
na elasticidade da pele, ajudando a 
combater os sinais de celulite. A for
mação do ácido lático é retardada, 
reduzindo a fadiga muscular e me
lhorando o rendimento dos atletas. 

"A pesquisa e desenvolvimento 
desta microfibra levou aproxima
damente três anos, e mais um ano e 
meio foi gasto com testes clínicos", 
explica Thomas Canova, diretor de 
pesquisa e inovação da Rhodia na 
América Latina. A Emana é comer
cializada em todo o mundo e, recen
temente, a Rhodia lançou uma nova 
família desse fio que evita o cheiro 
do suor nas roupas, além de pro
teger a pele dos raios UV-A e UV-B 
com fator de proteção solar 50. 

A companhia é uma das princi
pais desenvolvedoras de ingredien
tes para a formulação de produtos 
para cuidados pessoais, a exemplo 
de xampus e condicionadores, des
tinados não só a manter os cabelos 
limpos, suaves, hidratados e bri
lhantes, como também a reparar 
os fios danificados. Uma simples 
olhada nas prateleiras das lojas 
mostra uma variedade de produtos 
para cada tipo de cabelo impensá
vel há alguns anos. 
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Text Box
Fonte: Valor Especial:  Inovação, São Paulo, p. 63-65, jul. 2013. 




