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Premissa
Existem várias associações ativas em
várias partes do mundo. As associações são
organizadas especialmente para comunicar
constantemente o problema da utilização
dos polímeros em vários produtos de beleza
(cosméticos). Desde 2013 vêm denunciando
com veemência o problema da poluição marinha
causada por alguns produtos cosméticos e
para cuidados com o corpo, especialmente
os esfoliantes para a pele. Essa categoria de
produtos se tornou a principal de uma série
de produtos também de uso mais difundido
(como shampoos, cremes, maquilagens e tantos
outros) e incluída na lei recente proposta nos
Estados Unidos e aceita por diversos estados.
A publicação oficinal dessa nova lei americana,
que de fato impede o uso de polímeros obtidos
do petróleo nos produtos para cuidados com
o corpo e especialmente a categoria definida
como “esfoliantes”” por parte da administração
Obama (presidente dos Estados Unidos),
gera uma oportunidade enorme para os
produtos básicos criados pela Bio-on (PHAs,
polihidroxialcanoatos), além de aplicações
específicas como é o caso da nova patente para
o setor dos produtos de beleza denominada
minerv PHA bio cosmetics type C1.
A decisão dos Estados Unidos contrária
aos plásticos que, com dimensões nano

e micrométricas formam as microbeads
poluentes, se dirigiu exclusivamente contra
os polímeros “clássicos” que normalmente
são utilizados nos cosméticos como citado
textualmente: polyethylene (PE), polymethyl
methacrylate (PMMA), nylon, polyethylene
terephthalate (PET) and polypropylene
(PP). Os polímeros derivados do petróleo não
compostáveis no ambiente que com certeza não
apenas poluem por causa da sua presença, mas
aumentam a poluição com a sua permanência
extremamente longa nas águas e no solo. A
substituição desses polímeros derivados do
petróleo por polímeros de fontes biológicas ou
até mesmo biopolímeros não altera o problema
da poluição ambiental e, especialmente, das
águas. Acreditamos que a única opção capaz
de produzir uma verdadeira mudança seja
almejar não tanto um genérico Plastic Free
Seas, mas seria melhor um Microbeads Free
Seas, o que se pode obter com facilidade
utilizando polímeros que possam de fato ser
completamente atacados pelo componente
bacteriano em períodos breves e, portanto,
incapazes de formar Microbeads. Por causa
desse problema, os tempos desse processo de
biodegradação e os metabólitos que se formam
como consequência dessa degradação são
importantes. O Minerv bio cosmetics garante
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tempos curtos de permanência do PHA nas
águas e solos e que os derivados da agressão
bacteriana sejam produtos biocompatíveis,
também úteis ao ambiente como nutrição dos
microrganismos (contribuição positiva para
o ambiente). A Bio-on tem a oportunidade
única de propor ao mundo dos cosméticos
a salvação do ambiente sem diminuição das
características e a eficiência dos próprios
produtos utilizando os PHAs de origem
biológica não acumulável no ambiente porque
são degradáveis por ação do componente
bacteriano em moléculas e metabólitos cuja
presença no ambiente não apenas NÃO é
tóxica nem nociva, mas, em certos aspectos,
necessária para a alimentação de processos
biológicos específicos, crescimento de
vegetais, micro-organismos e insetos.

Pag. 3

Minerv bio cosmetics formulation type C1
World Wide new patent

Pag. 4

Minerv bio cosmetics formulation type C1
World Wide new patent

Pag. 5

Minerv PHA

Desde 2007, o Bio-on é uma realidade dedicada
à criação de um futuro mais sustentável
para o setor dos materiais plásticos, com
um know how exclusivo com relação à
produção de PHAs (polihidroxialcanoatos),
considerados os melhores biopolímeros
pelas pessoas que veem o futuro de modo
consciente. Os PHAs são materiais plásticos
obtidos integralmente de fontes vegetais
renováveis de refugo sem qualquer conflito
com as cadeias de abastecimento alimentar
e são 100% biodegradáveis em condições
ambientais variadas, sem deixar resíduos em
consequência de sua biodegradação.
A Bio-on projetou e patenteou o primeiro
plástico de PHA do mundo completamente
de base biológica (certificado desde 2014 pelo
Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos - USDA) e 100% biodegradável
(certificado desde 2008 pela Vinçotte) sem

o uso de solventes químicos. Este produto
excepcional é obtido através da fermentação
natural de bactérias alimentadas por
subprodutos da agricultura (e não de alimentos
para uso humano). Os polímeros da Bio-on
têm propriedades extraordinárias que se
adaptam aos métodos de injeção e de extrusão
atualmente em uso na indústria do plástico e
podem cobrir uma vasta gama de aplicações
estratégicas: biomédicas, embalagem, design,
vestuário, automotivas e muitas outras.
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Minerv PHA Cosmetics (FORMULATION TYPE C1)

fig 1: enriquecimento da molécula ponte

fig 2: princípio bio-ativo (por exemplo CoQ10) ligado
à molécula ponte

fig 3: processo de ataque ao bioplástico PHA

fig 4: bioplástico PHA ligada ao princípio bio-ativo
(por exemplo CoQ10).

LEGENDA
princípio bio-ativo

molécula ponte

MinervPHATM
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Minerv PHA bio cosmetics (TYPE C1)

Trata-se de novos complexos biocompatíveis que
compreendem um polihidroxialcanoato (PHA) e
um composto inorgânico biomimético, os quais
podem ser utilizados com vantagem para a
formulação de produtos cosméticos e para os
cuidados pessoais. O complexo pode executar as
funções não apenas de componente polimérico
biodegradável que permanece longamente na
superfície das queratinas cutâneas e dos cabelos,
mesmo depois de enxágues prolongados, mas
também como veículo inovador e distribuidor de
princípios ativos específicos, cuja bioatividade
é prolongada depois de cada aplicação.

no mundo da cosmética são obtidos geralmente
de fósseis, petróleo e hidrocarbonetos.
Como consequência, também essa utilização,
aparentemente limitada, mas imensa se
pensarmos na escala da população mundial,
inclui a extração de petróleo, o aumento do efeito
estufa, a dispersão no ambiente de materiais
não biodegradáveis. Esse plástico derivado de
petróleo não biodegradável entra no ciclo natural
do plâncton nos rios e mares. O plâncton pode
engolir as micropartículas, introduzindo-as na
cadeia alimentar.

O minerv bio cosmetics (type C1) reúne em si
próprio o respeito pelo ambiente e pela saúde
humana.

Todos esses impactos ambientais desaparecem
com o MINERV PHA. Como as micropartículas no
PHAs são biodegradáveis, elas não se acumulam
no ambiente. Além disso, o que entra em contato
com a pele, lábios, cabelos e mucosas é um
material biocompatível e naturalmente bioabsorvível.

Obtido de fontes de carbono derivadas da
agricultura, não deriva de produtos de extração
petrolífera, mas sim do CO 2 atmosférico
capturado pelos cultivos vegetais dos quais
derivam. É totalmente biodegradável como
nenhum outro biopolímero e respeita o
ambiente.
Os PHAs são moléculas presentes também no
corpo humano, biocompatíveis e absorvidas
naturalmente uma vez concluída a sua ação.
Produtos como batom, brilho para os lábios, rímel,
delineador para os olhos, esmalte e shampoo,
que são utilizados na vida quotidiana, contêm
polímeros de origem plástica, especialmente
na forma de microesferas ou micropartículas.
Até hoje, todos os polímeros plásticos utilizados

Outro aspecto de importância fundamental: a
Bio-on descobriu que o minerv bio cosmetics
type C1 tem a capacidade de ligar moléculas
ativas, antioxidantes como a coenzima Q10,
vitaminas, proteínas, princípios ativos em geral,
transportando-os naturalmente para as partes
do corpo que geralmente são atingidas pelos
produtos cosméticos. Depois de ter aplicado o
princípio ativo onde deve agir, o MINERV-PHA é
naturalmente lavado ou absorvido sem deixar
rastros.
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Equipe de pesquisa e desenvolvimento
avançados biocosméticos minerv PHA

O processo industrial criado pela Bio-on
tem características únicas no panorama
tecnológico da produção e comercialização
dos biopolímeros. Nosso processo nos
permite atingir uma “naturalidade” sem
igual, sem utilizar solventes orgânicos e sem
recorrer à modificação genética de bactérias
e plantas. Esses aspectos permitem utilizar
com sucesso o PHAs obtido com o processo
Bio-on em variadas aplicações alimentares
e diretamente ligadas aos seres vivos, tanto
intracorpóreas como extracorpóreas. Para isso
já desenvolvemos com sucesso scaffolds para
a produção de ossos e tecidos arteriais. Todos
esses são produtos que ampliam o portfólio
da Bio-on. A nova linha de produtos minerv
bio cosmetics agora está disponível para
finalizar o seu uso em diversas aplicações
cosméticas. Nossa equipe de pesquisa e
desenvolvimento criou um programa intensivo
de desenvolvimento de produtos para 20162020 também graças à substituição das
partículas de polímeros atualmente utilizadas,
em cremes dentais, shampoos, esfoliantes
(aqueles já citados na lei americana),
maquilagens para o rosto, bronzeadores e
protetores, além de muitos outros produtos
cosméticos.
A Bio-on está disposta a colaborar com outros
centros de pesquisa privados para desenvolver

novas aplicações verticais de minerv bio
cosmetics type C1.
Nossos produtos, baseados em um polímero
obtido por fermentação 100% natural e
totalmente biodegradável em tempo breve
(principalmente em partículas pequenas)
na água e no solo, representa hoje o produto
mais avançado no mundo para substituir com
excelência o plástico utilizado em todos os
produtos de beleza sem nenhuma limitação
legal.
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Link

USA link
http://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/LawsRegulations/ucm2005209.htm
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1321/text

EU link
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Aco0013
http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation/index_en.htm

Video Link:
https://www.youtube.com/watch?v=uAiIGd_JqZc
https://www.youtube.com/watch?v=mGzIz9Ld-sE
https://www.youtube.com/watch?v=pfq000AF1i8

PLANCTON and MICROBEADS INSIDE
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NOTA
O presente relatório e o projeto nele descrito não violam direitos de
propriedade intelectual de terceiros. A Bio-ON S.p.A. não é responsável
por eventuais comunicações inerentes ao presente relatório e ao seu
conteúdo e/ou divulgação do presente relatório e do seu conteúdo,
seja de forma integral ou parcial, efetuada por terceiros.
BOLONHA-ITÁLIA-Documento Publicado
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