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polpa moldada para ovos e frutas, está investindo
US$ 2,5 milhões para a modernização de fábricas e pro-
cessos ambientais, ampliando, significativamente, a pre-
sença no segmento industrial, de olho no mercado de
embalagens para indústria alimentícia e exportação de
frutas. No Brasil, a empresa conta com uma unidade
em Sorocaba (SP) e outra em Montes Claros (SP), com
capacidade para processar cerca de 40 mil toneladas
de papel por ano e produzir 500 milhões de embala-
gens; na América do Sul, mantém uma operação na Ar-
gentina. O presidente da Hartmann no Brasil, Fernando
Silveira Filho, informou que toda a produção é feita com
a reciclagem de papéis. "Nossas embalagens são reci-
cladas e biodegradáveis", destacou. A Hartmann utili-
za como matéria-prima aparas de papel de vários tipos,
revistas e jornais velhos, que passa pelo processo de
separação da fibra para eliminar restos de tinta, gram-
pos e outros materiais. Em seguida, as fibras são trans-
formadas em embalagens recicláveis e biodegradáveis.

A empresa, de capital dinamarquês, entrou no seg-
mento industrial fornecendo embalagens de movimen-
tação para fabricantes de eletroeletrônicos, em substi-
tuição ao isopor. Silveira comenta a situação: "A com-
petição é grande, no entanto, a vantagem da Hartmann
está na reciclabilidade das embalagens produzidas,
pois são feitas de matéria-prima reciclável, tornando-
se 100% recicláveis e totalmente biodegradáveis."
Além disso, as embalagens em fibra são ambiental-
mente corretas: se descartadas no meio ambiente, ra-

pidamente se decompõem, tornam-se novamente adu-
bo e retomam o ciclo de vida. Ao passo que o isopor,
derivado do petróleo, é um material não-renovável e
não-degradável.

Plástico verde: rápida degradação

Embalagens plásticas degradáveis em vários graus
é o resultado do trabalho da RES Brasil, empresa dedi-
cada à pesquisa, ao desenvolvimento e à busca cons-
tante de matérias-primas condizentes com o segmento.
Utilizando conceitos pioneiros de rápida degradação,
a companhia produziu em 2004, cerca de 1.200 tone-
ladas de embalagens plásticas. Eduardo Van Roost,
diretor-superintendente explica que a RES Brasil tra-
balha fornecendo aditivos às indústrias de plásticos
que, integrados ao processo de fabricação, tornam o
produto final naturalmente degradável. Esse benefício
agrega-se a todos os outros do plástico tradicional, in-
clusive a possibilidade de reutilização e reciclagem. "Em
1997, fizemos uma parceria com a RÉS SÁ (Reliable Eco-
logical Solutions), empresa com sede em Luxemburgo
e, juntamente às universidades européias, desenvolve-
mos nossos próprios materiais, além de licenciarmos a
produção de materiais que representamos com exclusi-
vidade. Além da atuação em territórios europeu e sul
americano, a RÉS atua na África do Sul, de onde aten-
de a todo o continente africano, e à China para o mer-
cado asiático".

Van Roost comenta que a previsão de crescimento
mundial para embalagens plásticas biodegradáveis é de
100 vezes nos próximos cinco anos. Batizadas de plás-
tico verde, as embalagens estão sendo fornecidas Bra-
sil afora deste 2003. "Trouxemos o know-how, distribu-
ímos os aditivos ou as matérias-primas e licenciamos
fabricantes dos produtos finais". Em negociação com
65 empresas, os projetos da RÉS Brasil estão na fase de
desenvolvimento de produtos ou de comercialização
de envases com esse material, para finalidades especí-
ficas, como a indústria de cosméticos e sacolas de com-
pras para supermercados e lojas.

Embalagem de lixo
O grupo Zanatta, além da fabricante de embala-

gens flexíveis Canguru, agrega também a Zapack, fa-
bricantes de sacos de lixo. Carlos Zilli, diretor de
marketing do grupo explica que a preocupação com
meio ambiente originou a companhia, com uma nova
proposta e um novo material. Utilizando material re-
ciclado, depois de uma seleção rigorosa de aparas plás-
ticas industriais e sempre seguindo as normas técni-
cas da ABNT, a Zapack já nasceu com um processo de
redesign para não ter a aparência de uma "simples em-
presa de saco de lixo". "Estamos inovando a categoria
de embalagens de lixo e fazendo jus à classificação
de estarmos entre os dez países de maior reciclagem
do mundo", finaliza.
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