
 Jaime Araújo é o novo gerente de 
desenvolvimento de mercado e assis-
tência técnica da indústria Polo Films, 
produtora de filmes de polipropileno 
biorientado (BOPP), de Montenegro-
RS. Engenheiro químico e pós-gradu-
ado em marketing, ele acumula mais 
de vinte anos de experiência em fil-
mes e embalagens flexíveis.

A Arburg lamenta o falecimen-
to de seu sócio sênior, Karl Hehl, 
aos 87 anos, que desempenhou pa-
pel ativo, como parceiro de consulto-
ria, até recentemente. Os atuais exe-
cutivos reconhecem nele o responsá-
vel por elevar a empresa à condição 
de fabricante renomado de injeto-
ras e também por situá-la entre os lí-
deres mundiais do setor. Hehl serviu 
por muitos anos como presidente do 
conselho de administração e sua in-
fluência como um técnico especialis-
ta foi decisiva na formação do negó-
cio familiar, há mais de seis décadas. 

Fabricante de máquinas flexográ-
ficas, a Etirama contratou Geraldo 
Constantino Junior para ocupar o 
cargo de diretor comercial. Com 32 
anos de experiência na área comer-
cial e larga bagagem no comércio ex-
terior, atuou no segmento flexográfi-
co em empresas como Feva, Flexote-
ch e Carnevalli. O novo diretor comer-
cial tem por principais metas elevar 
as vendas domésticas e as exporta-
ções da empresa em 2011, além de 
reestruturar todo o departamento de 
pós-venda a fim de aprimorar a qua-
lidade de seus serviços aos clientes.

A Milliken anuncia o lançamento 
de uma linha de aditivos de refor-
ço, a Hyperform HPR, desenhada em 
especial para a indústria de trans-
formação de autopeças de alto de-
sempenho de polipropileno. Embo-
ra atenda principalmente o setor au-
tomotivo, suas aplicações se esten-
dem a outros segmentos, como ele-
trodomésticos. O produto confere 
aos compostos de polipropileno de-
sempenho mecânico similar ou até 
superior em comparação aos com 
cargas minerais, com a vantagem de 
menor peso e ciclos de injeção mais 
rápidos, por conta do menor tem-
po de resfriamento das peças. Além 
disso, o novo aditivo é mais fácil de 
manusear e mais seguro em relação 

à fibra de vidro. Segundo o fabrican-
te, os compostos elaborados com a 
nova linha de produtos apresentam 
características de fluxo bom e po-
dem ser tratados da mesma forma 
como outros compostos de PP.

A empresa norte-americana Sen-
sor Products Inc. anuncia o lança-
mento de uma nova ferramenta pro-
jetada para melhorar o rendimento 
e reduzir defeitos no processo de in-
jeção. Trata-se do Mold-Align, para 
aplicação entre o macho e a fêmea do 
molde, com o principal objetivo de 
indicar o alinhamento das faces do 
molde. Colocado entre as duas meta-
des e comprimido, o material muda 
instantaneamente de cor e captu-
ra uma imagem, revelando como a 
pressão está sendo distribuída entre 
as faces do molde. Essa imagem pode 
ser arquivada para comparações pos-
teriores. De acordo com o fabricante, 
o Mold-Align assegura precisão e ra-
pidez superiores aos métodos con-
vencionais (agentes da anilagem, ar-
gila e papel carbono), não exige trei-
namento prévio e não deixa qual-
quer resíduo. Também permite que 
o usuário diferencie áreas de alta e 
baixa pressão ao longo da linha divi-
sória. Se necessário, o transformador 
efetua os ajustes e repete o processo.

A campanha GP de Reciclagem 
Braskem, realizada durante o mês 
de novembro, em parceria com a 
Plastivida, mobilizou os cidadãos 
de São Paulo a descartarem resí-
duos plásticos em postos de co-
letas específicos (cinco parques lo-
calizados em diferentes regiões da 
cidade e no Autódromo de Inter-
lagos, durante os três dias da eta-
pa brasileira da Fórmula 1) e ar-
recadou 13,5 toneladas de resídu-
os plásticos. Fruto dessa mobiliza-
ção, a cidade de São Paulo recebe-
rá 500 unidades de mobília urba-
na, como floreiras e lixeiras, produ-
zidas pela Plásticos Suzuki, com es-
ses resíduos. A doação pela Braskem 
à prefeitura contempla São Paulo 
no seu aniversário – 25 de janeiro. 

 A Enfil S/A Controle Ambiental e a 
alemã Fisia Babcock Environment se 
uniram para trazer à América do Sul 
um sistema de cogeração de ener-
gia obtida do lixo urbano. Com capa-

cidade para transformar 500 tonela-
das de lixo por dia, o equivalente ao 
volume gerado por cerca de 500 mil 
pessoas, essa tecnologia absorverá 
um investimento de R$ 200 milhões 
e irá gerar 15 megawatts de energia 
elétrica, o suficiente para abastecer 
20 mil residências. 

O Prêmio Abiquim de Tecnolo-
gia 2010 foi agraciado à Purcom 
Química. Esse foi o reconhecimento 
pela certificação das espumas de po-
liuretano à base de Ecomate, agen-
te expansor que dispensa o uso do 
gás HCFC (hidroclorofluorcarbono). 
A companhia investiu cerca de R$ 2 
milhões, nos últimos cinco anos, para 
obter a aprovação de seus sistemas a 
14 aplicações de PU, entre elas o re-
cheio de geladeiras fabricadas se-
gundo padrões de sustentabilidade 
exigidos pela maior produtora de re-
frigerantes do mundo.

Desde 1 de janeiro de 2011, a 
Buntech Tecnologia em Insumos 
passa a ser é a nova distribuidora 

exclusiva da Dow Brasil para as li-
nhas de aditivos para plásticos 
de modificadores de impacto acríli-
cos, modificadores de impacto MBS, 
auxiliares de processo e estabilizan-
tes térmicos para PVC.  A empresa 
está substituindo a Foothills e faz a 
operação inicialmente de seu arma-
zém, localizado em São Paulo, mas 
pode usar seus centros de distribui-
ção situados em outras partes do 
país para atender às demandas de 
forma regionalizada. 

Cersan, Cofibra, Fiberplastic, Fibra-
lit, Fibratel, Fortlev, Luxtel e Plastifi-
bra receberam o selo do Programa Ab-
maco de Qualidade (PAQ) da Associa-
ção Brasileira de Materiais Compósitos 
(Abmaco). O programa foi implantado 
no segundo semestre de 2009, depois 
de a entidade receber denúncias sobre 
a fabricação de produtos com espessu-
ras abaixo da determinada pela ABNT 
NBR 14.115 (mínimo de 0,8 mm). A 
certificação de qualidade terá va-
lidade de seis meses, quando novas 
rodadas de testes serão feitas.
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   A empresa norte-americana Sensor Prod-
ucts Inc. anuncia o lançamento de uma 
nova ferramenta projetada para melhorar o 
rendimento e reduzir defeitos no processo 
de injeção. Trata-se do Mold-Align, para 
aplicação entre o macho e a fêmea do 
molde, com o principal objetivo de indicar o 
alinhamento das faces do molde. Colocado 
entre as duas metades e comprimido, o 
material muda instantaneamente de cor e 
captura uma imagem, revelando como a 
pressão está sendo distribuída entre as faces 
do molde. Essa imagem pode ser arquivada 
para comparações posteriores. De acordo 
com o fabricante, o Mold-Align assegura 
precisão e rapidez superiores aos métodos 
convencionais (agentes da anilagem, argila 
e papel carbono), não exige treinamento 
prévio e não deixa qualquer resíduo. Também 
permite que o usuário diferencie áreas de alta 
e baixa pressão ao longo da linha divisória. 
Se necessário, o transformador efetua os 
ajustes e repete o processo.


