
Algumas mudanças têm
acontecido no mercado,
nos últimos tempos, e leva-
do a sociedade a buscar
produtos cada vez mais

saudáveis, que proporcionem melho-
res benefícios ao organismo e porque
não dizer, também ao meio ambiente.
E entre essas novas atitudes está a utili-
zação, cada vez maior, dos tais produ-
tos orgânicos. Mas o que são produtos
orgânicos, exatamente, esse assunto
que está tão em moda, que ocupa pági-
nas e páginas de revistas, espaços consi-
deráveis em jornais, que ganhou proje-
ção na mídia eletrônica e até minutos
preciosos de horários nobres em gran-
des emissoras de TV? E as embalagens
para acondicionar esses produtos,
quais seriam as ideais?
De acordo com pesquisas realizadas
para a elaboração desta matéria, pro-
dutos orgânicos são aqueles com cres-
cimento natural, que respeitam a vida
animal, vegetal e a limpeza das águas,
contribuindo, assim, para uma vida
mais saudável e um meio ambiente
melhor. São produtos cultivados sem
a utilização de agrotóxicos e, cuja qua-
lidade biológica é superior a dos pro-
dutos não orgânicos. São aqueles que
contém 95% de ingredientes

orgânicos, enquanto os fabricados
com ingredientes não orgânicos,
devem possuir, pelo menos, 70% des-
ses ingredientes.
Quando falamos em embalagens para
esses produtos, na verdade, não exis-
tem tipos específicos, no entanto, os
seus fabricantes podem criar itens dife-
renciados, com matérias-primas espe-
ciais, que venham a dar suporte a esse
conceito. É o caso, por exemplo, das
embalagens biodegradáveis, degradá-
veis, recicláveis, as fabricadas artesanal-
mente entre outras. São cartuchos, esto-
jos, frascos, sacos, sacolas criados a par-
tir de plásticos e papéis e outras matéri-
as-primas mais naturais.
No ano passado, a Antilhas fabricou,
para O Boticário, embalagens plásticas
degradáveis e biodegradáveis. O desen-
volvimento foi possível através da jun-
ção de um aditivo no processo de fabri-
cação do plástico comum, que enfra-

quece as ligações entre as moléculas de
carbono e hidrogênio que o formam,
fazendo com que o material comece a
se degradar sob condições comuns ao
meio ambiente ao ser descartado. Após
a degradação, os pequenos fragmentos
moleculares resultantes são mais facil-
mente digeridos pelas bactérias e fun-
gos existentes na natureza, eliminando
a necessidade de se fazer o descarte des-
sas embalagens em aterros sanitários e
deixando, assim, de poluir nos, lagos,
oceanos e o próprio solo. Vale ressaltar,
também, que essas propriedades não
alteram nenhuma das características
originais do plástico comum, fazendo
com que os produtos finais aditivados

sejam totalmente recicláveis.
Outro dado impor-



tante é que essas embalagens são tão
resistentes quanto às tradicionais, estan-
do a grande diferença em seu tempo de
vida útil, ou seja, enquanto o plástico
comum, sem um destino adequado,
leva até 100 anos para se decompor, o
degradável inicia a sua decomposição
em até 18 meses após a fabricação,
sendo que fatores externos como luz
solar, calor, umidade e stress na embala-
gem atuam como estimulantes do agen-
te acelerador de degradação, que é for-
necido pela RES Brasil.
Uma outra opção de embalagem que
pode perfeitamente ser utilizada em pro-
dutos orgânicos é a de polipropileno
degradável, da Confetti. As chapas
degradáveis também possuem um aditi-
vo que acelera o processo de degradação
do material. As embalagens contam
com uma técnica exclusiva de colagem
das chapas que substitui encaixes traba-

sentido os seus pro-
dutos serem acon-
dicionados em
embalagens que
não correspondes-
sem à ideologia de
preservação ambi-
ental", comenta a
gerente de marke-
ting da Confetti,
Roberta Delman.
Para a empresa, as
embalagens biode-
gradáveis represen-
tam a tendência
moderna, porque,
além de realçarem
e agregarem valor
ao produto, devi-
do à transparência
do material, ainda oferecem sofistica
ção, resistência e maleabilidade.

lhosos e confere mais agilidade ao pro-
cesso de produção. Permite, ainda,
diversos tipos de impressão, como off-
set, silk screen e hot stamping.
A recém inaugurada Sete Cosmetics está
entre as empresas que demonstram preo-
cupação com o meio ambiente e por
isso, optaram por utilizar embalagens
de PP degradáveis da Confetti, para os
46 itens de sua linha. É que a empresa
procurou aliar os seus próprios valores
aos produtos comercializados. "A Sete é
uma empresa comprometida com o
meio ambiente e segue esta linha de pen-
samento. Por isso, não teria

Um exemplo de embalagem artesanal
é a cerâmica exclusiva, criada para
acondicionar o Perfume do Brasil, da
Natura, criada pelo joalheiro Renato
Camargo e fabricada pela Cores da
Terra. Esta embalagem resgata a mistu-
ra de matérias-primas utilizadas pelos
índios para a obtenção de cores e tex-
turas diferenciadas. Utiliza, ainda,
palha natural de folha de coco para
acolher o perfume.
No que se refere a matérias-primas, um
desenvolvimento interessante é a possi-
bilidade de fabricar embalagens com o

plástico biodegradável polihi-
droxibutirato (PHB), fabri-

cado no Brasil pela PHB

Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo
(Coopersucar) e o Instituto de Ciências
Biomédicas (ICB), da Universidade de
São Paulo (USP). Suas características
são semelhantes às de alguns polímeros
sintéticos que utilizam o petróleo como
matéria-prima, tendo a vantagem de seu
processo de decomposição ser muito
mais rápido do que os dos plásticos con-
vencionais. Entre as aplicações às quais
pode ser destinado estão a fabricação de
embalagens para a indústria de limpeza,
higiene, cosméticos, farmacêuticos, fer-
tilizantes e defensivos agrícolas, alimen-
tos, além da fabricação de fios de sutu-
ra, próteses ósseas e cápsulas, para a área
médico-farmacêutica.
Já o papel Reciclato, da Suzano, que está
sendo utilizado em várias embalagens
da Natura, é a outra opção de matéria-
prima interessante para dar suporte a
produtos naturais. Fabricado com 25%
de aparas pós-consumo (provenientes
de lixo urbano) e 75% de aparas pré-
consumo (provenientes de rejeitos
industriais), sua tonalidade é ligeira-
mente acinzentada e pode ser utilizado
para imprimir quase todos os produtos
normalmente impressos em off-set. O
Reciclato é um papel dedicado, particu-
larmente indicado para trabalhos que
encerrem um toque de elegância e
nobreza, com forte apelo ecológico.

*llustram a matéria alguns exemplos de
embalagens que atenderiam perfeita-
mente ao conceito de acondicionamento
de itens orgânicos.

Industrial, a partir da
cana-de-açúcar e que está
ganhando projeção mun-
dial. O produto é resulta-
do de uma parceria entre

o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT), a
C o o p e r a t i v a d o s
Produtores de Cana,
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