


Pe/lets: pequenas
pastilhas de bioplástico
que servem
de matéria-prima para
a indústria transformadora
moldar vários
tipos de produtos



p:(úcare álcool deixaram de ser
os únicos produtos de im-
portância comercial extraí-
dos da cana. Agora, incor-
pora-se a essa dupla a

produção de plástico biodegradável a
partir do açúcar. Desde dezembro de
2000, a PHB Industrial, pertencente ao
grupo Irmãos Biagi, de Serrana (SP), e
ao grupo Balbo, de Sertãozinho (SP),
tem capacidade de produzir em uma
planta piloto entre 4 e 5 toneladas men-
sais do biopolímero a partir da sacaro-
se presente no açúcar. Toda a produção
obtida na planta industrial da empresa,
que fica ao lado da Usina da Pedra, em
Serrana, é exportada para países como
Estados Unidos, Alemanha e Japão.

"Pretendemos iniciar nossa operação
comercial entre 2004 e 2005 com a cons-
trução de uma planta com capacidade
para produzir 10 mil toneladas por ano
de bioplástico", afirma o físico Sylvio
Ortega Filho, responsável pelo desen-
volvimento do plástico biodegradável
na PHB, empresa que recebe financia-
mento do Programa de Inovação Tec-
nológica em Pequenas Empresas (PIPE)
da FAPESP. "Não conhecemos nenhu-
ma outra indústria no mundo que tenha
produção comercial desse tipo de re-
sina bioplástica", diz Ortega Filho.

O desenvolvimento tecnológico des-
se polímero, passível de rápida decom-
posição por microrganismos quando
descartado em aterros sanitários, lixões
ou exposto a ambientes com bactérias
ativas, é resultado de uma parceria bem-
sucedida entre o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT), a Cooperativa dos
Produtores de Cana, Açúcar e Álcool
do Estado de São Paulo (Copersucar) e
o Instituto de Ciências Biomédicas (ICB)
da Universidade de São Paulo (USP). Os
primeiros estudos sobre o tema foram
realizados no começo dos anos 90 e,
dez anos depois, o país é reconhecido
como um dos mais avançados centros
mundiais em pesquisa e desenvolvimen-
to de bioplásticos.

A tecnologia proporcionou à área
um outro avanço. Foi o desenvolvimen-
to de um processo que facilita a obten-
ção desse polímero a partir do bagaço
de cana hidrolisado, um resíduo da in-
dústria de álcool e de açúcar. O projeto,
também financiado pela FAPESP, foi co-
ordenado pela pesquisadora Luiziana
Ferreira da Silva, bioquímica do Agru-
pamento de Biotecnologia do IPT, que
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Acima, a bactéria Ralstonia eutropha,
que transforma açúcar em polímero.
Ao lado, utensílios fabricados com bioplástico

fez parte da equipe que criou o bioplás-
tico. A hidrólise (quebra estrutural do
produto) libera açúcares presentes no
bagaço que podem ser consumidos pe-
las bactérias utilizadas no processo de
transformação do açúcar nesse tipo de
poliéster natural.

Entretanto, a hidrólise induz tam-
bém a formação de compostos tóxicos
para as bactérias. O IPT desenvolveu um
procedimento para desintoxicar o hi-
drolisado e tornar possível o seu uso
pelos microrganismos. "Com esse pro-
cesso é possível fabricar o mesmo bio-
polímero já exportado, que recebe o

, nome de polihidroxibutirato ou, sim-
plesmente, PHB, com o açúcar extraí-
do do bagaço", diz Luiziana.

A diferença entre a técnica criada
por Luiziana e a anterior, desenvolvi-
da em conjunto pelo IPT, Copersucar e
USP, e utilizada pela empresa PHB, está
na matéria-prima empregada. Enquan-
to Luiziana utiliza a xilose (substância
açucarada contida no bagaço da cana),
o processo anterior, cujas pesquisas fo-
ram coordenadas pelo professor José
Geraldo Pradella, do IPT, emprega a sa-
carose presente no açúcar.

A pesquisadora também identificou
duas novas bactérias (Burkholderia sac-
chari e Burkholderia cepacia), à primei-
ra até então desconhecida, altamente
eficientes no processo de síntese e pro-
dução do bioplástico do hidrolisado do
bagaço. A sacchari também pode ser

utilizada para produzir o PHB a partir
de melaço ou sacarose.

As características físicas e mecânicas
do plástico biodegradável são semelhan-
tes às de alguns polímeros sintéticos,
que utilizam o petróleo como matéria-
prima, mas oferecem o benefício de se
decompor muito mais rapidamente de-
pois de descartados do que os plásticos
convencionais. "Esse é o grande diferen-
cial do produto", afirma Luiziana. En-
quanto as embalagens de Poli (Terefta-
lato de Etileno), chamadas de PET e
usadas principalmente para refrigeran-
tes, levam mais de 200 anos para se de-
gradar, e os plásticos tradicionais, mais
de cem anos, as resinas plásticas biode-
gradáveis se decompõem em torno de
12 meses, dependendo do meio em que
se encontram. Em fossas sépticas, a per-
da de massa chega a 90% em seis meses,
enquanto em aterros sanitários a degra-
dação atinge 50% em 280 dias. Quando
se decompõem, elas se transformam
em gás carbônico e água, sem liberação
de resíduos tóxicos.

Reserva de energia - O início do pro-
cesso produtivo do PHB, utilizado na
planta piloto, começa no cultivo de bac-
térias da espécie Ralstonia eutropha em
biorreatores empregando açúcares (sa-
carose, glicose, ete.) como matéria-pri-
ma. Os microrganismos alimentam-se
desses açúcares e os transformam em
grânulos (pequenas bolinhas) intrace-



lulares que são, na verdade, poliésteres.
"Para as bactérias, esses poliésteres (o
plástico biodegradável) são uma reserva
de energia, semelhante à reserva de gor-
dura nos mamíferos", diz Luiziana. A
etapa seguinte do processo produtivo é
a extração e purificação do PHB acumu-
lado dentro das bactérias. Com um sol-
vente orgânico (que não provoca danos
ao ambiente quando descartado), pro-
move-se a quebra da parede celular dos
microrganismos e a natural liberação
dos grânulos do biopolímero. Cálculos
realizados em laboratório apontam que
para obter 1 quilo de plástico são ne-
cessários 3 quilos de açúcar.

O PHB pode ser usado como maté- .
ria-prima em um amplo campo de apli-
cações, principalmente naqueles seto-
res em que características como pureza
e biodegradabilidade são necessárias. Ele
pode ser usado na fabricação de emba-
lagens para produtos de limpeza, higie-
ne, cosméticos e produtos farmacêuti-
cos. Também serve para produzir sacos
e vasilhames para fertilizantes e defen-
sivos agrícolas, vasos para mudas e pro-
dutos injetados, como brinquedos e
material escolar. Além disso, por ser bio-
compatível e facilmente absorvido pelo
organismo humano, pode ser emprega-
do na área médico-farmacêutica, pres-
tando-se à fabricação de fios de sutura,
pró teses ósseas e cápsulas que liberam
gradualmente medicamentos na cor-
rente sanguínea. "Graças às proprieda-

des de barreira a gases, o bioplástico
pode ainda ser usado em embalagens de
alimentos de papel cartonado do tipo
'longa vida' para o envase de sucos na-
turais, leite pasteurizado e bebidas iso-
tônicas", diz Ortega Filho. A FDA (Food
and Drug Administration), órgão que
normatiza o setor de alinientos e remé-
dios nos Estados Unidos, já aprovou o
uso do plástico biodegradável de PHB
em embalagens alimentícias.

Para a produção de artefatos
mais flexíveis, como frascos
de xampu, ou que necessi-
tem do processo de extru-
são por sopro, como sacos

plásticos, os pesquisadores já desenvol-
veram outro produto da mesma famí-
lia, um tipo de polímero chamado de
PHB- HV (polihidroxibutirato- hidro-
xivalerato), produzido com açúcar e á-
cido propiônico.

A principal dificuldade no desen-
volvimento do PHB está centrada na
escolha das bactérias. "Para encontrar a
bactéria ideal, que melhor transformas-
se o açúcar em plástico, testamos mais de
50 cepas até chegarmos às duas maisa
adequadas linhagens, no caso as espécies
Burkholderia sacchari e Burkholderia ce-
pacid'; conta Luiziana, que finalizou seu
projeto no primeiro semestre deste ano.
Os dois microrganismos conseguiram
o melhor desempenho em função da
velocidade de crescimento, eficiência

em converter a xilose em
PHB e capacidade de acú-
mulo do polímero. Para au-
mentar a produção de bio-
plásticos, as bactérias foram
e continuam submetidas a
técnicas de melhoramento
genético.

''A vantagem dessa nova
tecnologia é a transformação
de um resíduo da indústria
sucroalcooleira, no caso o ba-
gaço, em um material nobre,
os bioplásticos", afirma Lui-
ziana. Atualmente, entre 60%
e 90% do bagaço (de um to-
tal de 81 milhões de tonela-
das anuais) produzido nas
usinas é usado na geração de
energia elétrica. O excedente
desse resíduo, que em 1999
chegou a 8 milhões de tone-
ladas, causa sérios problemas
de estocagem e poluição am-

biental. "O emprego do bagaço para
produzir PHB minimizará esses pro-
blemas': diz ela.

A técnica de obtenção do PHB por
meio de bactérias não é novidade. Ela é
conhecida desde o início do século 20.
O uso comercial desse polímero, porém,
não foi implementado em função dos
elevados custos envolvidos na sua pro-
dução. O mérito dos pesquisadores
brasileiros foi conseguir reduzir consi-
deravelmente esse custo quando com-
parado ao dos plásticos biodegradáveis
sintetizados nos Estados Unidos e na Eu-
ropa. Lá, eles são fabricados apenas em
plantas piloto e em laboratório a partir
de outras fontes, como açúcar da beter-
raba e milho. Essa redução ocorreu, prin-
cipalmente, em função do baixo custo
da cultura da cana, que inclui a energia
elétrica barata, produzida com o bagaço
de cana. "Por isso, para ter um preço com-
petitivo, o ideal é que a unidade de pro-
dução do plástico biodegradável funcio-
ne junto a uma usina sucroalcooleira",
diz Ortega Filho, da PHB.

Mesmo com a redução dos custos, o
plástico biodegradável ainda é mais caro
do que o convencional. "Um quilo do
polímero sintético custa cerca de US$ 1,
enquanto o do PHB está na casa de US$
4 ou US$ 5, dependendo de sua aplica-
ção", explica Ortega Filho. Apesar dessa
diferença de preço, ele é considerado
competitivo, principalmente no merca-
do externo. Nos Estados Unidos, Japão
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e países europeus, por
exemplo, a reciclagem é
obrigatória, como tam-
bém a comprovação, pela
indústria fabricante do
polímero, de que ela foi
efetivamente feita. Os
gastos com essas etapas
não estão incluídos no
custo do plástico. No
Brasil, o cálculo desse
custo considera a com-
pra da resina e sua trans-
formação. Não existe
preocupação nem custos
efetivos com reciclagem.

A Alemanha, por
exemplo, pretende subs-
tituir, nos próximos 60
anos, pelo menos 60%
do plástico sintético con-
sumido internamente por
polímeros biodegradáveis. A medida
visa, entre outras coisas, a aliviar os
aterros sanitários do país. O longo tem-
po de permanência dos plásticos sin-
téticos nesses locais provoca graves
problemas ambientais, porque eles for-
mam uma camada impermeabilizante
que impede a passagem de líquidos e
gases originados do apodrecimento dos
detritos, retardando a estabilização da
matéria orgânica. O problema é preo-
cupante quando se sabe que eles repre-
sentam cerca de 20% de todo o lixo ur-
bano no Brasil.

Segundo Luiziana, outra vantagem
das resinas plásticas biodegradáveis é que
elas são produzidas a partir de recursos
renováveis, enquanto as convencionais
utilizam como matéria-prima o petró-
leo, uma fonte não renovável.

P HB Industrial: até 2005,
empresa deve produzir 10 mil
toneladas de bioplástico por ano

Produção de pellets - O mercado
mundial de plástico é da ordem de 200
milhões de toneladas por ano. Segundo
estimativas de vários especialistas, a fa-
tia desse mercado que deve ser ocupa-
da pelos bioplásticos gira em torno de
1% a 2% nos próximos dez anos. E a
PHB quer participar dessa fatia. "Mas,
para que isso seja possível, precisamos
antes concluir o desenvolvimento da
tecnologia para produção dos pel/ets
que serão vendidos aos transformado-
res", diz ele.

Pel/ets são pequenas pastilhas-cilín-
dricas de alguns milímetros de compri-
mento feitas a partir da mistura da
resina granulada de PHB com outros

. polírneros ou fibras naturais. Eles são a
matéria-prima usada pelas indústrias,
que os transformam em utensílios.''As

OS PROJETOS

Obtenção e Caracterização
de Polímeros Ambientalmente
Degradáveis (PADJ a Partir de
Fontes Renováveis: Cana-de-açúcar

MODALIDADE
Programa de Inovação Tecnológica
em Pequenas Empresas (PIPE)

COORDENADOR
JEFTER FERNANDES DO NASCIMENTO-
PH B Industrial

INVESTIMENTO
R$ 338.840,00

Obtenção de Linhagens Bacterianas
e Desenvolvimento de Tecnologia
para a Produção de Plásticos
Biodegradáveis a Partir
do Hidrolisado de Bagaço
de Cana-de-açúcar

MODALIDADE
Linha regular de auxílio à pesquisa

COORDENADORA
LUIZIANA FERREIRA DA SILVA - IPT

INVESTIMENTO
R$ 52.133A7 e US$19.645,00
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indústrias não compram
o PHB puro. Elas que-
rem que ele já esteja pre-
parado para ser transfor-
mado no produto final':
diz Ortega Filho.

Para fazer a enge-
nharia dos pellets, a PHB
Industrial fez um con-
vênio de cooperação e
pesquisa com o Depar-
tamento de Engenharia
de Materiais (DeMa),
da Universidade Fede-
ral de São Carlos (UFS-
Car), e obteve um finan-
ciamento de R$ 338 mil
da FAPESP por inter-
médio do PIPE. Inicia-
do em 2001, o projeto
deverá se estender até o
próximo ano.

Os recursos foram utilizados na
aquisição de equipamentos básicos em
tecnologia de polímeros, visando à fa-
bricação dos pel/ets. "Compramos um
medidor de índice de fluidez e um equi-
pamento de ensaio universal para ana-
lisar tração, flexão e compressão", afir-
ma Ortega Filho. "Até o final do ano,
receberemos uma máquina extrusora, na
qual faremos estudos para desenvolver
o produto com as características que o
mercado demanda:' Toda essa aparelha-
gem será instalada na UFSCar, em um
laboratório a ser construído. "Os re-
cursos da FAPESP estão sendo essen-
ciais para a viabilização comercial do
Biocycle, nome comercial dado por nós
ao PHB", afirma o engenheiro de mate-
riais Iefter Fernandes do Nascimento,
coordenador do projeto do PIPE.

Por enquanto, as 60 toneladas anuais
de Biocycle produzidas na PHB Indus-
trial são enviadas principalmente para
empresas e centros de pesquisa no exte-
rior, que também trabalham no desen-
volvimento dos pellets. "Exportamos para
centros dos Estados Unidos e da Euro-
pa, como o Fraunhofer Institute, na Ale-
manha, e a empresa norte-americana
Metabolix, cujos donos eram pesquisa-
dores do Massachusetts Institute of
Technology (MIT)", diz Ortega Filho.
"Eles estão fazendo o mesmo que a gen-
te: tentando encontrar o pel/et ideal para
cada aplicação." O bom é que a PHB
está na frente e, se tudo der certo, a em-
presa estará exportando, em breve, pel-
lets de plástico biodegradável. •




