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A

atmosfera de Düsseldorf nos transforma e nos deixa prontos
para a maratona de visitas na feira. A cidade facilita muito
a vida do visitante, pois é preparada para receber e atender
a todos.

O número de empresas participantes é enorme: foram 3.285 organizações
de quase todo o mundo, numa área de aproximadamente 180 mil metros
quadrados. A estrutura de feira está dividida em quatro grandes áreas:
Área azul: de máquinas e equipamentos, que toma o maior espaço;
Área verde: matérias-primas e produtos auxiliares;
Área amarela: semiacabados e plásticos reforçados;
Área vermelha: eventos e mostras especiais.

A Feira K 2016, em sua vigésima edição, se consagra como o evento
de negócios mais importante do setor, realmente um “lugar para se
estar” (a place to be), tendo recebido 203 mil visitantes de mais de
160 países diferentes para moldar o futuro

Assunta Napolitano Camilo e Claudio Marcondes

CRESCIMENTO

K DE KUNSTOFF: OS
PLÁSTICOS MOLDAM
O FUTURO

Essa feira aborda, portanto, todos os aspectos da indústria de transformação de plásticos e borrachas, incluindo matérias-primas, aditivos, masterbatchs, máquinas, acessórios de transformação, sistemas
de impressão, tudo para atender aos mais diversos segmentos dos
quais o plástico participa na nossa sociedade, ou seja, embalagens,
automóveis, construção civil, área médico-hospitalar e esportes.

MERCADO DE PLÁSTICOS
Consumo

8,5%

Ásia

Produção

49%

322 milhões

O consumo mundial
de plásticos cresceu
8,5% ao ano entre
1950 e 2015

Ásia é o maior
produtor mundial
(49%)

Em 2015, a produção
foi em torno de 322
milhões de tons

Crescimento

Reciclagem

Embalagens

4-5%

30%

40%

A indústria do plástico
tem crescimento
estável de 4-5%
ao ano

Crescimento da
reciclagem (cerca
de 30% de toda a
produção já é
reciclada)

40% dos plásticos
vão para embalagens,
sendo o polietileno
(PE) o principal,
seguido pelo
polipropileno (PP)
e pelo PET

Fabricantes internacionais de máquinas e equipamentos
representaram o maior grupo de expositores da K 2016
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O setor de plásticos em muitos
países está entre os cinco maiores empregadores e geradores
de riqueza, com forte participação nas economias, sejam elas
desenvolvidas, emergentes ou
em desenvolvimento.
Quando avaliamos os números
desse mercado, percebemos que
o segmento de embalagens é responsável por aproximadamente
40% de todo o consumo de plásticos, seguido por construção
civil (aproximadamente 20%),
indústria automotiva (8,9%),
indústria eletroeletrônica (5,8%)
e o restante (aproximadamente
25%). A produção de resinas contou com os grandes produtores
mundiais, como Basf, Braskem,
Borealis, Dow, Dupont, Evonik,
Exxon Mobil, Ineos, LyondellBasell, Kuraray, Mitsui, Novamont, Solvay, Relliance, Total e
muitas outras.
As novidades foram inúmeras e
aqui vamos compartilhar algumas. A Basf mostrou toda a sua
musculatura no desenvolvimento
de aditivos estabilizantes resistentes a radiação ultravioleta,
espumas de borracha para indústria automotiva, além de divulgar seu biomaterial, o Ecovio,
Ultramid, para embalagens e
outras novidades.
A DOW anunciou aumento de
capacidade produtiva e treinamento massivo com clientes e
parceiros, mostrando soluções
para a ampla gama de aplicações em embalagens através
do Performelt.
Já a petroquímica brasileira
Braskem mostrou as linhas
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Flexus King e High Gloss para
a área de embalagens, o novo
polipropileno para a produção de
copos descartáveis espumados, a
tecnologia HMS (alta resistência
do fundido), além do PE verde
utilizado em impressões 3D para
qualquer ambiente adverso. No
mesmo caminho, a Borealis apresentou um copo de polipropileno
produzido com resina espumada
para copos, além de seu sistema
de nucleação in situ.
A ExxomMobil exibiu com bastante ênfase as propriedades
conferidas às embalagens flexíveis através das linhas Exceed
e Vistamaxx. A LyondellBasell
apresentou a linha de copolímeros especiais com baixa temperatura de selagem e a linha Plexar
para Tie-layer.
A Dupont, com forte apelo
à sustentabilidade, focou no
Sorona, material renovável, e em
produtos voltados para a indústria automotiva. Várias empresas
tiveram o portfólio voltado para
outros segmentos de mercado,
por exemplo, a Solvay e a Evonik.
No segmento de barreira para
embalagens, destacamos: a
Mitsui Chemical, com ampla
gama de produtos; a Kuraray,
que, além do tradicional produto
EVOH, mostrou o Plantic para
embalagens, que é produzido
com material 100% oriundo do
milho; a Nichigo G-Polymer,
com o lançamento do PVOH
com barreira a gases; a Nippon
Gohsei, com a linha EVOH
de nome comercial Sornal; e a
Novamont, que apresentou a
quarta geração do Mater-bi.

Os produtores de masterbatchs
estavam em grande número: podemos destacar a ARGUS, com
linha de produtos especiais para
BOPP; a Schulmam, a Clariant,
a Polyone, a Kafrit, a Sukano e
a brasileira Cromex, todas com
soluções inovadoras para o desafiador mercado de embalagens.
Muito a atenção nessa feira foi
que a maioria das empresas mostrou as facilidades de produção
de materiais para impressão 3D,
inclusive com o PVC, que até
então não era utilizado. Isso foi
interessante, já que essa técnica
permite a produção de moldespiloto extremamente rápidos para
testes, ou de pequenas produções
para testes de mercado. Isso
abrevia sobremaneira o tempo de
desenvolvimento de novas formas
e geometrias das embalagens rígidas e também reduz os custos
de desenvolvimento na produção
de protótipos de moldes metálicos como exemplificado. Como
curiosidade, apresentaram peças
tridimensionais para implantes
em seres humanos, além de
impressão 3D com metais para a
indústria aeronáutica.
Outros destaques interessantes
sobre embalagens foram os processos de transformação, sejam
eles moldagem por extrusão,
termoformagem, moldagem por
sopro, injeção, transferência e
filmes, que, associados com as
resinas, criam verdadeiras obras
de arte.
A área designada aos equipamentos e máquinas era algo em
torno de 120 mil m 2, e cerca
de 2 mil fornecedores compartilharam esse espaço. São

máquinas para diversas aplicações, porém faremos um recorte
especial para aquelas destinadas
às embalagens.
A Arburg apresentou uma linha
de equipamentos com sistemas
altamente interligados eletronicamente, almejando a maior
eficiência de processo. Trata-se de máquinas híbridas, com
controles elétricos e mecânicos,
buscando a sinergia entre ambos,
dentro do conceito Indústria 4.0.
Na linha de injetoras conseguem
injetar dois produtos numa mesma peça, ou seja, a bi-injeção,
além de moldes stack de quatro
cavidades com sistema IML de
alta velocidade.
Muitas empresas focaram no
conceito Indústria 4.0, a quarta
geração da indústria, que são

máquinas interligadas com a
internet, e até na nuvem
(CLOUD), produzindo com
maior segurança, qualidade
e minimizando a ação humana.
O sistema RFID também fez sucesso. A Husky usou esse conceito
e mostrou sua linha de injeção de
pré-formas PET no sistema biinjeção, produzindo produtos
com propriedades de barreira.
Nesse caso, além do PET, o cliente
escolhe qual barreira deseja prover ao seu produto, seja contra
oxigênio, dióxido de carbono
ou até mesmo passagem de luz.
Além disso, máquina e acessórios interligados podem alcançar
redução de ciclo superior a 20%.
A SIPA mostrou equipamentos
de injeção e sopro, permitindo
que empresas consigam fazer

produções menores de frascos
com diferentes formas e cores,
num único estágio.
A Netstal trouxe algo curioso: um
sistema de injeção com in mold
label, co-injeção e barreira. A
atenção foi ao processo de moldagem combinado de injeção e
moldagem por transferência. Na
sequência, a máquina faz a injeção no molde e depois o molde
sofre uma compressão, e, então, é
formado o moldado. Isso permite
embalagens mais leves, transparentes, e desafia os produtores de
resinas a desenvolver novas formulações, produtos e processos
dentro do conceito de inovação
crescente. Nessa mesma linha,
a Wittman-Battelfeld mostrou
toda a sua tecnologia no conceito
novo da Indústria 4.0, inclusive
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fabricantes de equipamentos, já
que focamos nosso trabalho na
parte de materiais e processos
para embalagens.
Outro lançamento interessante
para embalagens foram os potes
termoformados com decoração
por in mold label (ver o artigo
Vanguarda desta edição). Percebemos um cuidadoso olhar
no processo para o aumento da
velocidade de produção e para se
alinhar aos novos conceitos 4.0.

Equipamento da Sacmi permite
produzir garrafas PET pelo
processo compressão-sopro

a conexão roteador e máquina:
realmente uma nova geração de
equipamentos inteligentes.
Nessa mesma sintonia estava a
empresa brasileira Romi, com
sistemas híbridos (mecânico e
elétrico) em busca de maior rapidez, velocidade e qualidade dos
produtos moldados. Apresentou
ainda equipamentos para a injeção de produtos de parede fina,
visando ao mercado de embalagens para alimentos e utilidades
domésticas. Esses foram alguns
destaques entre os inúmeros
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A Sacmi, grande produtora de
máquinas de tampas para bebidas, apresentou um equipamento
para produzir mil tampas por minuto, ou seja, apenas 1,4 segundo
para produzir uma tampa. Aproveitando esse know-how, mostrou
ainda um equipamento para
fazer garrafas PET pelo processo
compressão-sopro: após a préforma ser moldada, antes de sair
do molde, ela recebe um sopro
de ar que faz com que o material,
ainda quente, dentro do molde,
tome a forma de uma garrafa
ou frasco, tudo isso conjugado
num único equipamento. Com
certeza irá competir de frente
com os equipamentos de injeção,
estiramento e sopro, e o que nos
resta é aguardar, mas certamente
nessa briga o grande beneficiário
será o consumidor.
Quando pensamos nas embalagens flexíveis, normalmente
associamos a máquinas gigantes
para a produção dos filmes de polietileno, e a brasileira Carnevalli
marcou presença com dois equipamentos funcionando durante
todos os dias da feira.
A Windmöller & Hölscher

apresentou, entre outros equipamentos, a Varex II, com filme de
8 μm de película e HDPE em 11
camadas, sendo uma de barreira
com apenas 1μm de espessura
de EVOH.
Também os fabricantes de máquinas para filmes, com a preocupação em mostrar a performance
dos equipamentos, desenvolveram sistemas de controle da
Indústria 4.0, ou seja, film performance monitor, como apresentado pela W & H.
As máquinas aumentaram seus
controles rígidos para seguir as especificações. A gigante Bruckner
fez o lançamento da extrusora de
BOPET, com 10,4 m de largura,
alta performance, velocidade de
515/min e 900 kg/h de produção.
Na área de impressão, a Indústria
4.0 brilhou novamente. Máquinas foram apresentadas para as
mais variadas soluções, desde a
unidade multitarefa da Cerruti,
em que é possível acomodar carrinhos para gravura, semiflexo,
flexo, sistemas sem solvente e
PVDC; a Bobst, com o novo metalizador BOBST K5 EXPERT,
com velocidade e excelência
a 1200m/min; e a VAN DAM
lançou o In-Direct Flexo (IDF),
mistura da alta velocidade do
Dry Offset com a constante alta
qualidade de impressão e fácil
operação do flexo.
A Uteco trouxe o conceito de
multiobjetivo inovador, segundo
o qual, em uma única unidade,
substituindo apenas o “carrinho”,
a máquina pode ser configurada
para revestimento com as tecnologias roto, flexo, semiflexo, rolo
reverso e lâmina rachada, todas

projetadas para revestimento e
laminação de solvente, água, UV
e EB.
A ISRA mostrou os sistemas de
processamento de imagens em
ambientes industriais com inspeção ótica de impressão in line,
que auxilia tanto os produtos
impressos como os não impressos, indicando eventuais problemas de desvio de especificação
e qualidade.
A área de reciclagem nos surpreendeu com a Erema e a Recycling
4.0, ou seja, a fábrica inteligente
para recicladores. O sistema é
composto por quatro componentes: o INTAREMA forma a
base para as outras aplicações do
Smart Factory com os pacotes
de qualidade, trazendo sensores
inteligentes para a execução da
operação e ordens de produção
armazenadas com fórmulas e
condições especiais de operação
para clientes específicos. Enfim,
muita memória e inteligência.

a extração de odor de plásticos
pós-consumo sem uso de aditivos.
Apenas é aumentada a superfície
de contato através de moagem
e retirado o odor dos plásticos,
lavando-os e deixando-os aptos
para moldagem de produtos mais
nobres. O processo de redução
do odor da Starlinger consiste
em três etapas: preparação do
material no alimentador SMART,
em que o material é aquecido
e homogeneizado até atingir o
ponto de operação ideal; o módulo de desgaseificação C-VAC,
com 300% de superfície de fusão
aumentada para maior eficiência
de desgaseificação possível; e a
unidade de extração de cheiro, que
dá ao regranulado o toque final. O
resultado são polímeros permanentemente sem cheiro com o
granulado reciclado da mais alta
qualidade, que pode ser usado em
uma ampla gama de aplicações.

Um fator especial foi a apresentação da Starlinger, que fez
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09 a 11 Maio
das 13h às 20h 2017
ANHEMBI - SP - Brasil

Bisnagas com possibilidade de impressão
nos 360° do tubo e com alto brilho através
do uso de vernizes e do PET metalizado

A MiIlacron, que anunciou na
Interpack de 2014, a “Klear Can”
(lata transparente) para envase
de conservas, mostrou agora seus
potes para frutas, legumes etc. em
regime de produção efetiva. Distribuíram inclusive um de snacks.

Foto: Divulgação

Ainda outros produtores de máquinas e equipamentos expuseram equipamentos de reciclagem
comuns, alguns com alto grau de
sofisticação, como o separador de
plásticos pelo sistema de varredura por infravermelho apresentado pela BHS (Bulk Handling
Systems) e pela concorrente
Sea Hypersort.
A Plasmaq apresentou alguns
equipamentos para a recuperação e a reciclagem, tais como
moinhos, compactadores, aglutinadores, dosadores, granuladores
e os famosos extrusores.

Foto: Divulgação
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Novidade da Millacron: pote transparente

Os produtores de bisnagas, atentos às necessidades de mercado,
se movimentaram e apresentaram
várias novidades: a AISA, por
exemplo, trouxe suas bisnagas
com possibilidade de impressão
nos 360° do tubo e com alto
brilho através do uso de vernizes
e do PET metalizado. Também
utilizam rotogravura e atendem
várias dimensões.
A Hinterkoft veio com força
com a impressão digital e efeitos especiais de toque (como
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Efeito de transparência mostra a possibilidade de visualização
pelo verso do pote com rótulos IML (in mold label)

couros, peles). Da mesma forma,
a Polytype ofereceu recursos para
acabamentos impressionantes.
A Milliken trouxe o efeito de
transparência atingido pelos seus
aditivos, mostrando a possibilidade
de visualização pelo verso do pote
com rótulos IML (in mold label).
A COIM mostrou-se preparada
para atender os convertedores
através de serviços especiais,
colocando seus laboratórios de
pesquisa e tecnologia para cada
campo de aplicação para suportar as necessidades individuais
dos clientes e oferecer testes de
planta piloto personalizados para
essas necessidades.
A gigante alemã Reinfenhauser

apresentou dentro do conceito
4.0: a linha Reifenhäuser Blown
Film, uma nova geração sob o
nome de “EVO”, que apresenta
tecnologias para uma qualidade
na planicidade do filme e alongamento nunca antes visto; a
Polyrema, máquina otimizada
para a produção de filmes PE,
novos filmes biológicos de sacos
de plástico PE e de barreiras e
filmes de alta barreira; e o Reimotec, sistema de medição recentemente desenvolvido para linhas
monofilamento e fitas de ráfia.
A viagem no mundo dos plásticos,
máquinas, aditivos e processos foi
fantástica, e, como mencionado
ao longo do texto, ficou clara a
importância da Indústria 4.0, ou

a 4ª Revolução Industrial. É a
automação, a robótica nos limites de perfeição e a substituição
da mão de obra humana. Alguns
pontos, entretanto, ainda geram
muita polêmica quanto ao que
vai acontecer com a mão de obra
existente, apesar dos ganhos de
produtividade e dos benefícios
para os consumidores. Mas um
novo tipo de profissional está se
desenhando para o futuro.
A próxima K será em 2019 e, lá
no futuro, temos certeza de que
sempre nos depararemos com
muitas outras novidades, que
poderemos usar e aplicar aqui no
Brasil, pois: Embalagem melhor,
mundo melhor.

Se quiser mais informações e fotos dos produtos, é possível obtê-las no site:
www.clubedaembalagem.com.br
*Assunta Napolitano Camilo: Diretora da FuturePack – Consultoria de Embalagens e do Instituto de Embalagens – Ensino & Pesquisa. Diretora do Kit de
Referências de Embalagens, do livro: Embalagens: Design, Materiais, Processos, Máquinas & Sustentabilidade, entre outros. (www.institutodeembalagens.com.br)
e da coleção BetterPackagingBetter World. (www.betterpackagingbetterworld.com)
*Claudio Marcondes é engenheiro de materiais com especialização em Polímeros pela Universidade Federal de São Carlos. Pós-graduado em Administração
Financeira pela FAAP, em Administração de Marketing pela ESPM e Gestão da Inovação Estratégica pela Unicamp, atualmente é professor do Instituto de
Embalagens, consultor técnico da FuturePack e mestrando em Engenharia de Materiais pela Unicamp.
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