
Retrato mais aprazível
Setor de embalagens aumenta investimentos em programas
de reciclagem e de gestão ambiental mais responsável
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Por Guilherme Kamio

uatro anos atrás, EMBA-
LAGEMMARCA publicava
um caderno sobre a reci-
clagem de embalagens

no Brasil. Comparar o que ocorria
naquela época com a atual relação
entre invólucros e meio ambiente
no país dá a medida de como repor-
tagens, numa expressão corriqueira
no jornalismo, são fotografias de
nuvens. O tema hoje oferece um
retrato diferente. Investimentos em
desenvolvimento sustentável ocor-
reram em todas as cadeias de valor
ligadas a embalagens. Cresceu tam-
bém a preocupação com a promo-
ção da ecoefíciência, conjunto de
políticas em prol das reduções no
uso de recursos e na geração de
poluentes a níveis razoáveis nos
negócios. Cada vez mais os for-
necedores de embalagens enten-
dem que o manejo responsável dos
recursos naturais não é reivindica-
ção de ONGs ou libelo de ecólogos
xiitas. Apoiar ou coordenar progra-
mas de reciclagem, o que mais tem
sido feito pelas cadeias de valor de
embalagens em termos ambientais,
pode ser um bom negócio. Em últi-
ma análise, faz parte de seus negó-
cios, lhes dá sustentação.

Text Box
Fonte: Embalagem Marca, ano 7, n. 72, p. 10, ago. 2005.
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te, indústrias de alumínio conseguiram atrair
a atenção da classe média. Nos últimos dois
anos clubes e condomínios aumentaram sua
contribuição na coleta de latinhas vazias: o
volume praticamente dobrou, passando para
19%. Vale lembrar que a reciclagem é um
ótimo negócio para a transformação de lati-
nhas, uma vez que a sucata permite economi-
zar mais de 90% de energia na produção de
novas latas.

À cata de índices

No terreno das latas de aço também houve
avanços dignos de registro, apesar de a sucata
dessas embalagens não contar com o mesmo
valor de mercado dos resíduos de alumínio.
Num período que igualmente compreende a
reportagem anterior sobre reciclagem até esta,
a Metalic, maior produtora nacional de latas
de aço para bebidas, foi capaz de fazer evoluir
de 27% para 88% a reciclagem dessas emba-
lagens em sua área de atuação, o Nordeste.
Em quatro anos, o programa de incentivo à
reciclagem da companhia, o Reciclaço, conta-
biliza a coleta de 33 000 toneladas de latinhas
e já é responsável por 50 000 empregos dire-
tos e indiretos.'

Outro material de embalagem contem-
plado por um ótimo índice de reciclagem no
Brasil é o papelão ondulado, base das caixas
de transporte utilizadas por praticamente todas
as indústrias de bens de largo consumo. Das
planilhas da ABPO Associação Brasileira
do Papelão Ondulado sai um total de 77,3%
de reciclagem do material. Considerando-se
perdas "naturais" ao longo do ciclo de vida
dessas embalagens e de suas reutilizações
para fins diversos, é praticamente o limite de
reciclagem desse material. Os materiais celu-
lósicos, aliás, estão no centro de investimen-
tos em novos papéis produzidos com material
originário da reciclagem para a confecção de
embalagens.

As embalagens de vidro também gal-
gam espaços em matéria de relacionamento
com o ambiente. A Abividro Associação
Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas
de Vidro freqüentemente divulga os apelos
de retornabilidade e de busca constante de
aliviamento de peso de seus recipientes, o que
gera economia no uso de recursos naturais. "O
setor já registra reduções de peso de mais de

25% em garrafas long neck e em frascos para
cosméticos e medicamentos", ilustra Stephan
David, consultor de reciclagem da entidade.
Segundo ele, 45% das embalagens de vidro
são atualmente recicladas pelas indústrias do
setor, 5% mais que em 2001, num resultado
premiado pelas continuidades da garantia da
compra de cacos pelo preço da matéria-prima
virgem e de programas de incentivo à separa-
ção e à coleta dos recipientes pós-consumo.

O setor de embalagens plásticas também
apresenta boas novas no quesito ambiental. Em
junho, a Plastivida - Instituto Sócio-Ambiental
dos Plásticos divulgou os resultados do levan-
tamento "Elaboração e Monitoramento dos
índices de Reciclagem de Plástico no Brasil",
realizado pela consultoria MaxiQuim a partir
de pesquisas de campo efetuadas em 2003. O
estudo informa que, nas 777 000 toneladas
de plásticos processadas por recicladores em
2003, houve diminuição da participação das
aparas industriais e aumento da participação
de material pós-consumo. Comparado com
escrutínios anteriores, o dado revela dois pon-
tos animadores. "O resíduo industrial perdeu
espaço, pois os transformadores otimizaram
seus processos reutilizando aparas interna-
mente, e o pós-consumo cresceu, em função

Segundo dados oficiais,
45% da produção de
embalagens de vidro
foram reciclados em 2004
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do aumento da disponibilidade de resíduo,
por maior coleta seletiva e maior procura por
material", comenta Splange Stumpf, sócia-
diretora da consultoria. "Vale lembrar que a
maior parte do resíduo plástico pós-consumo
é embalagem."

Melhor identificação
Outras conclusões do estudo merecem regis-
tro. A primeira delas é a de que a atividade
de reciclagem de plásticos sobrevive e cresce
graças a empreendimentos pequenos, muitos
deles cativos da informalidade. A aliança entre
falta de fiscalização e coleta problemática freia
negócios de peso na área. Segunda conclusão:
existe a necessidade de os transformadores
investirem em sistemas que melhor identi-
fiquem as resinas em suas embalagens. "É
um fator apontado pelos recicladores como
restringente ao crescimento do setor", aponta
Solange. De modo geral/porém, a análise é
positiva. "A produção mais limpa e o aumento
do valor da sucata plástica têm influenciado
atitudes ambientalmente corretas com conse-
qüências econômicas positivas", cita Francisco
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de Assis Esmeraldo, presidente do Plastivida.
Um dos materiais plásticos de maior visi-

bilidade no ramo de embalagens, o PET não
sofre tanto com problemas de identificação,
até porque constitui garrafas e frascos em
sua grande maioria com formatos estandar-

Papelão ondulado é um dos materiais mais contempla-
dos pela geração de novos ciclos'de uso no país
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Programa de devolução de embalagens de agrotóxicos mostra eficácia e gera novas embalagens para óleos

dizados e circunscritos a grandes categorias
consumidoras -- como a de refrigerantes. Ele
sofre, porém, como todas as .outras resinas
aplicadas a embalagens plásticas, com a falta
de qualidade no descarte e na coleta. Mesmo
assim, conseguiu fazer os índices de recicla-
gem crescerem 35% entre 2002 e 2003. Em
2004 a indústria de reciclagem de PET - afiada

principalmente pela produção de fibras têxteis
- afirma ter dado cabo de 48% das embalagens
pós-consumo, o equivalente a pouco mais de
140 000 toneladas de material.

Outra vez não pode
Da mesma forma que outros materiais oriun-
dos de reprocessamento após um ciclo no mer-
cado, o PET reciclado é impedido pela Anvisa
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária de
travar contato com alimentos. Sob técnicas
adequadas de reciclagem, porém, ele não traria
qualquer problema de saúde aos consumidores,
dizem especialistas. Na Europa, por exemplo,
grandes nomes da cadeia de valor de embala-
gens de PET, como a Amcor, operam plantas
de reciclagem de garrafas sob a tecnologia
bottle-to-bottle, que garante a produção de
novas garrafas a partir de peças pós-consumo.
A despeito das restrições legais, a produtora
de pré-formas Bahia PET investiu 5 milhões
de dólares numa usina de reciclagem bottle-to-
bottle em Aratu (BA) e confia num reposicio-

Um papel cartão em que predomina o pós-consumo
Um novo material para embala-
gens com atributos verdes acaba
de ser lançado pela Papirus.
Trata-se do Vitacarta, marca
registrada de papel cartão 100%
reciclado. Composto por três
camadas, é fabricado com apa-
ras de papel branco, papel kraft,
caixas, 'papel cartão e outros
produtos celulósicos. Isso garan-
te ao material uma tonalidade
constante, diz Patrícia Gonçalves,

gerente de produto da Papirus.
"E o primeiro papel nacional com
origem na reciclagem que se pre-
ocupa com a fonte de sua obten-
ção, ou seja, tem um mínimo de
50% de aparas pós-consumo",
ela diz. "Com isso, seus usuários
contribuem indiretamente com
ONGs que promovem coleta e
com cooperativas de catadores,
os quais alimentam a produção
do Vitacarta." Patrícia vê poten-

cial para o novo produto não só
em aplicações em embalagem,
mas também nos segmentos edi-
torial e promocional. O Vitacarta
é disponibilizado nas gramatu-
ras de 210, 250, 300, 350 e
400 g/m2 em bobinas e skids
ou em pacotes de 66cm x 96cm
para pronta entrega.

(11) 5090-3913
www.papirus-e.com.br



namento da Anvisa em relação à questão. Para
a empresa, a liberação do material obtido pela
tecnologia para novos contatos com alimentos
nos Estados Unidos, avalizada pelo FDA anos
atrás, funciona como "jurisprudência".

Na seara das embalagens plásticas, aliás,
existe uma amostra de que, quando.leis e ini-
ciativas privadas caminham de braços dados, a
reciclagem ganha força. Atendendo às determi-
nações de uma Lei Federal (a 9.974, de junho
de 2000), que toma os fabricantes de agro-
químicos responsáveis pelas suas embalagens
pós-consumo, o programa de destinação final
de embalagens vazias de defensivos agrícolas
comemora bons resultados em pouco tempo de
vida. Gerido pelo inpEV Instituto Nacional
de Processamento de Embalagens Vazias, enti-
dade sem fins lucrativos que representa os pro-
dutores de fitossanitários, o programa já pro-
cessou 9 171 toneladas de embalagens entre
janeiro e junho deste ano. Desse total, 8 146
toneladas foram recicladas e l 025 toneladas
incineradas. O volume é 18% maior que O'
alcançado no mesmo período do ano anterior.
O programa fia-se num sistema de devolução
de embalagens composto por várias centrais.
Entre os artefatos produzidos pela reciclagem

Preocupação chega aos rótulos
A preocupação com gestão
ambiental não atinge apenas
os fabricantes de recipientes
e invólucros, mas se espalha
também entre os produto-
res de rótulos. Exemplo pro-
videncial vem da fornecedora
de auto-adesivos Novelprint.
Após investir em programas
de reciclagem de lixo e na
implantação de uma estação
de tratamento de efluen-
tes, a empresa acaba de
consolidar um programa de
destinação ao polipropileno
bi-orientado (BOPP) prove-
niente das trocas de liner
em suas linhas de produção.
As sobras são enviadas à

Ello Plast, empresa deten-
tora de uma tecnologia
própria para transformá-las
novamente em pellets, por
meio de fusão e extrusão.
Nesse formato são vendidos
para a fabricação de sacos
de lixo, suporte para cabos
de vassouras e lixeiras,
entre outros itens. Segundo
Fernando Mello, gerente de
laminação da Novelprint,
não existe uma legislação
específica para a destinação
do BOPP no Brasil. Sobras
das produções de rótulos e
etiquetas são usualmente
incineradas ou descartadas
em aterros sanitários.

das embalagens estão, inclusive, novas emba-
lagens, sobretudo para óleos lubrificantes.

Outra iniciativa de impacto com vistas à
reciclagem de embalagens foi concretizada
com a inauguração, oficial, em meados de maio
em Piracicaba (SP), da primeira planta de reci-
clagem de embalagens cartonadas assépticas
no mundo operada por plasma térmico. E uma

tecnologia desenvolvida no Brasil.
Fruto de investimentos da ordem
de 12 milhões de reais, divididos
entre a Tetra Pak, a Klabin, a Alcoa

e a TSL Ambiental, a fábrica
permite a separação total do
alumínio e do plástico com-
ponentes das caixinhas longa
vida a partir de sua exposição a

um jato de 15 000° C. O método
de reciclagem até então utilizado

possuía limitações, Ele separava o
papel, também presente na estrutura

das caixinhas, porém não era capaz de
dissociar plástico e alumínio. "O inves-

timento em uma tecnologia pioneira para
reciclagem é mais uma demonstração de

nosso compromisso com o desenvolvimen-
to sustentável", diz Miguel Sampol, diretor

geral da Klabin, que brande a liderança na
'eciclagem de papéis no Brasil," com capaci-
dade instalada de 400 000 toneladas por ano.



"Com a nova opção de reciclagem pretende-
mos catapultar a reciclagem de cartonadas,
atualmente na casa dos 25% da produção,
para 65%, num prazo de cinco anos", afirma
Fernando von Zuben.

Conforme explica o diretor de meio
ambiente da Tetra Pak, além do reaproveita-
mento do papel pela Klabin, que o transforma'
em papelão, o alumínio retorna com vanta-
gens para a Alcoa. "Ela ganha um alumínio
já de acordo com as especificações de uso de
nossas embalagens, economizando etapas na
geração de novas folhas."

Todos ganham

Por sua vez, o plástico (polietileno) retorna a
um novo ciclo na forma de parafina, ofertada
a petroquímicas. Os sete anos de desenvolvi-
mento da tecnologia, que na nova planta será
capaz de processar 8 000 toneladas anuais de
plástico e alumínio, ou, cerca de 32 0OO tone-
ladas de caixinhas recicladas, já dão sinais de
aposta certa. A subsidiária espanhola da Tetra
Pak irá inaugurar em 2006 uma planta de plas-
ma. Filiais de outros países, como Alemanha,
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Áustria e China, já demonstraram interesse
em seguir o mesmo caminho. Nesses casos,
a TSL Ambiental, a desenvolvedora da tec-
nologia, será a operadora das novas plantas.
"A introdução da tecnologia irá elevar o valor
das caixinhas pós-consumo, gerando ganhos
sociais ao longo de sua cadeia de recicla-
gem", adiciona von Zuben. De fato, segundo a
empresa, nos, últimos seis anos o valor médio
da tonelada das embalagens descartadas mais
do que triplicou (veja o gráfico ao lado).

Na verdade, isso vem ocorrendo de forma
generalizada com todos os tipos de sucatas
recicláveis. Os fatores dessa valorização são
diversos. Entre eles, de um lado, há a perma-
nente pressão dos usuários por redução de cus-
tos das embalagens, o que induz ao crescente

uso de matérias-primas reprocessadas. De
outro, na medida em que aumenta a demanda
pelos materiais recicláveis, o próprio cresci-
mento da atividade influi sobre os preços. Há
quem lembre a influência da forte demanda
chinesa por matérias-primas em geral, incluin-
do sucatas, a fim de transformá-las nos mais
diversificados produtos. Isso, evidentemente,
ajuda a puxar os preços para cima.

O certo é que, cada vez mais, a reciclagem
é vista sob o prisma econômico. Mais do que
por alívio de consciência, investimentos em
responsabilidade ambiental vêm ganhando,
ainda que a passos lentos, força como vanta-
gem competitiva. De forma crescente, usuá-
rios de embalagens vêem tais investimentos
como elemento decisório na escolha de um
fornecedor de embalagem. Não é ainda uma
tendência candente no país. Mas tudo indica
que, futuramente, em nova foto sobre o assun-
to, ela tenderá a ser.

Confira artigo sobre embalagens
e marketing verde acessando

www.embalagemmarca.com.br

Antes da obtenção da
tecnologia de plasma,
apenas o papel das
caixinhas ganhava alto
grau de reciclagem
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