COMUNICADO À IMPRENSA

A Bio-on completa a fabricação dos maiores fermentadores
do mundo para a produção de bioplástico PHAs

Bolonha, 8 de novembro de 2017 – A Bio-on, cotada na AIM da Borsa Italiana e um dos protagonistas na nova
química ecossustentável, anuncia com orgulho que terminou a montagem dos fermentadores que constituem o coração
da tecnologia para a produção de bioplásticos, 100% biodegradáveis e naturais, na fábrica da Bio-on que será inaugurada
no ano que vem. Trata-se de um grande desafio tecnológico que permitiu a produção dos maiores fermentadores do
mundo, com capacidade de mais de 100 mil litros e com mais de 13 metros de altura. No interior desses grandes “silos”
ocorrerá o processo fermentação das bactérias que “produzem” o bioplástico PHAs.
Os novos fermentadores foram projetados pela equipe técnica da Bio-on (Business Unit ENG) em colaboração com a
RAF, a equipe interna de cientistas que desenvolveu nos últimos quatro anos os vários estágios da fermentação aeróbica.
Os dois fermentadores, que acabam de ser entregues, serão transportados e instalados na nova fábrica da Bio-on Plants
de Castel San Pietro Terme, na província de Bolonha, e em breve contribuirão para a produção de biopolímetro para uso
em cosméticos.
“Estou orgulhoso de ter deixado a fabricação desses dois grandes fermentadores a cargo de uma empresa italiana –
explica Marco Astorri, Presidente e CEO da Bio-on – especialmente porque os técnicos extremamente capazes e
podem criar equipamentos inovadores de grandes dimensões. Esses fermentadores são idênticos aos que serão
instalados nas fábricas dos nossos licenciados espalhados por todo o mundo. A Itália é considerada a líder mundial no
desenvolvimento de processos fermentativos e no passado já contribuiu eficazmente no desenvolvimento de antibióticos
importantes para a garantia da saúde da população. O novo impulso dado a esse setor industrial para produzir polímeros
como o nosso PHAs é uma grande oportunidade para o mercado de trabalho italiano. O nosso sucesso será transferido
a milhares de pessoas que trabalharão para montar os equipamentos que determinarão o futuro do plástico”.
Um vídeo breve sobre os trabalhos com os fermentadores está disponível no nosso site, além de várias fotos:
Link da Web: https://youtu.be/DCHUtFHtlQg
As novas instalações, que estão situadas em Castel San Pietro Terme na província de Bolonha em uma área de 30.000
m² graças a um investimento de 20 milhões de euros, terá uma extensão de 3.700 m² cobertos e 6.000 m² edificáveis.
Quanto entrar em funcionamento, na primeira metade de 2018, a fábrica terá uma capacidade produtiva de 1.000
toneladas por ano, que poderão ser rapidamente estendidas para 2.000. As instalações serão dotadas das mais modernas
tecnologias e dos laboratórios mais avançados de pesquisa e desenvolvimento, onde serão continuamente testadas
novas fontes de carbono de refugos agrícolas para produzir novos tipos de bioplásticos biodegradáveis e aumentar a
gama de tecnologias oferecidas pela Bio-on. A empresa iniciou o recrutamento para selecionar 40 pessoas que
trabalharão na nova sede.
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