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As embalagens e a gestão
ambiental de seus impactos

Rodrigues do Prado Filho

D
uas cenas podem impressionar as pessoas quando se fala em

embalagens impactando o meio ambiente. Uma delas são
aqueles cidadãos que empurram o carrinho ou a carrocinha
no meio do trânsito das grandes metrópoles, carregados de
papel, papelão,garrafas plásticas, vidros e outras bugigangas.

A segunda é a grande mancha que se vê nos rios das grandes cidades com
as primeiras chuvas de verão ou mesmo no inverno composta por milhares
de garrafas plásticas, saquinhos de lixo e outras porcarias.

Se a indústria de embalagens vem impactando o meio ambiente, os
produtores estão preocupados em interagir e contribuir para o
desenvolvimento da comunidade onde atuam por meio de programas
sociais e ambientais, operando e disseminando a reciclagem e a coleta
seletiva. No caso da reciclagem, o País desenvolveu métodos próprios para
incrementar essa atividade e o maior engajamento da população está
contribuindo para o aumento do índice de embalagens reaproveitadas. Na
coleta seletiva, ou seja, no sistema de recolhimento de materiais recicláveis
previamente separados na fonte geradora, é preciso avaliar,
quantitativamente e qualitativamente, quais são os resíduos sólidos gerados
em determinado município a fim de estruturar melhor o processo.

Para a diretora-executiva da Associação Brasileira de Embalagem (Abre),
Luciana Pellegrino, a embalagem é um elemento indispensável para a
proteção e preservação de produtos, sendo fundamental para a logística de
sua distribuição desde os centros de produção até o consumo, ou seja, ela é
parte do produto. A especificação adequada da embalagem é importante
para evitar seu superdímensionamento, por isso, muitos projetos são
desenvolvidos no sentido de reduzir o peso/quantidade de embalagens.

Conforme aponta a diretora, a especificação deve ser objetiva, pois o
não uso de embalagens ou o emprego de embalagens inadequadas ou
subdimensionadas representam perda do produto e de tudo o que foi
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investido pela sociedade e pelo meio ambiente para a sua fabricação.
Assim, o aproveitamento de recursos, a redução de perdas, o aumento de
vida útil, a segurança alimentar e o abastecimento da sociedade também
são temas fundamentais na discussão sobre preservação de recursos
ambientais e não apenas o destino da embalagem pós-uso. Não utilizar
embalagem não é a solução para a redução do resíduo sólido urbano,
inclusive, essa opção simplista acarretaria um aumento expressivo do
desperdício e do volume de resíduos. É óbvio que o resíduo de
embalagem pós-consumo deve ser melhor aproveitado pelo seu valor
intrínseco, sendo soluções efetivas o gerenciamento integrado do resíduo
sólido urbano, a coleta seletiva, evitando a contaminação do material
reciclável pelo lixo orgânico e a universalização da coleta. Por fim, e não
menos importante, é a conscientização da população sobre as
conseqüências da disposição inadequada das embalagens usadas nas ruas,
um dos grandes problemas atuais.

Na Europa, a Diretiva 94/62/CE recomendou que o peso e o volume
das embalagens devem ser os mínimos adequados para manter os níveis
de segurança, proteção, higiene e aceitação necessários para o produto
acondicionado e para o consumidor. Num sistema de embalagem, devem
agir integradas as embalagens primária, secundária e de distribuicao.de
modo que o conjunto desempenhe, de forma otimizada, sua função, ou
seja, reduzir demais o peso da embalagem primária, por vezes necessitará
reforçar a embalagem de distribuição, de tal forma que o ponto de
equilíbrio do uso racional dos recursos do meio ambiente é ultrapassado.
Da mesma forma, quanto maior a capacidade da embalagem, menor será
o consumo de materiais e seu impacto ambiental pela função por ela
exercida (grandes volumes são favoráveis). Entretanto, a capacidade da
embalagem deve combinar com o potencial de aproveitamento do
produto pelo consumidor; se parte do produto se perder após abertura
da embalagem por não ter sido consumido dentro do prazo de validade,
o prejuízo para o meio ambiente pode ser maior pelas emissões para
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água, pelo resíduo sólido gerado e pelo próprio desperdício do produto,

que também tem um custo ambiental associado.
Esse dilema deve ser enfrentado na especificação de embalagens para

produtos destinados a consumidores que vivem sozinhos ou para as famílias
que passam pouco tempo em casa. A indústria de alimentos deve oferecer
produtos em pequenas porções para o consumidor que vive só e porções
maiores para grandes famílias, cujo consumo é maior. Ao consumidor caberá
escolher a opção mais eficiente para seu uso e para o meio ambiente. Para
produtos estáveis, como os de limpeza e de higiene pessoal, o excesso de
embalagem deve ser evitado. Para essas classes de produtos, os concentrados,
a serem diluídos pelo consumidor, são mais vantajosos do ponto de vista de
uso racional de embalagem e eficiência no transporte.

O Instituto Packforsk da Suécia publicou um relatório sobre a
questão de perdas de alimentos (Embalagem: um instrumento para
prevenção de impacto ambiental -Erlov et alli, 2000), onde são apresentados
resultados de pesquisas que levaram à proposição de um modelo para
determinação da quantidade mínima necessária de material de embalagem
para alimentos (Figura I). O modelo foi gerado a partir da aplicação
simplificada da técnica de Análise de Ciclo de Vida (ACV).com enfoque
em consumo de energia. O ciclo de vida genérico de produtos
alimentícios é ilustrado na Figura 2 e envolve desde atividades de
produção agrícola e criação animal, distribuição, conservação, até o
consumo e preparo do alimento na casa do consumidor.

Para o professor de design da ESPM e do Instituto de Tecnologia
Mauá e diretor da Packing Design e Inteligência de Embalagem, Fábio
Mestriner, um dos temas mais discutidos pela sociedade brasileira
atualmente, é a reciclagem, que envolve desde pneus até embalagens."Este
assunto tem mobilizado o governo e a sociedade civil em apaixonados
debates, abordando os mais diferentes ângulos da questão com vistas ao
estabelecimento de uma política nacional de resíduos sólidos. A indústria
de embalagem é a principal interessada pela reciclagem de suas
embalagens e ninguém conhece tão bem este tema quanto os

especialistas da indústria que estão na linha de frente desta atividade. A
sociedade brasileira tem sido bombardeada por matérias e programas
voltados exclusivamente para esclarecê-la sobre as principais questões
que vem sendo abordadas. Ocorre, entretanto, que pela complexidade do
tema e suas múltiplas facetas, tem predominado uma abordagem
simplificada, que mais contribui para a desinformação das pessoas que
para seu esclarecimento", explica.

Segundo ele, a indústria brasileira de embalagem é a favor da
reciclagem, da coleta seletiva e de uma legislação que incentive os três
principais agentes envolvidos na questão a atuarem de forma integrada,
compartilhando suas responsabilidades e contribuindo cada um com a sua
parte."A sociedade civil, a administração pública e a indústria têm
funções e responsabilidades complementares e precisam desempenhá-las
de forma simultânea e organizada para transformar a reciclagem numa
atividade em que todos têm muito a ganhar. Para que um programa
nacional de reciclagem funcione de verdade, não basta apenas a legislação.
Estamos cansados de ver leis que não conseguem sair do papel por não
criarem condições para sua execução. É preciso que os agentes
responsáveis por sua execução tenham diretrizes claras e objetivas e os
meios para agir de forma efetiva, do contrário vamos ficar apenas no
discurso vazio e perderemos a oportunidade de viabilizar, em escala
nacional, uma atividade que tantos benefícios traz ao país e aos brasileiros
sobre a qual todos os principais agentes são amplamente a favor.Temos
certeza que a sociedade brasileira acolhe com simpatia e entusiasmo a
reciclagem e deseja participar, que o poder público só tem a ganhar com
a coleta seletiva que vai fazer com o manejo do lixo, que hoje representa
custos elevados para as municipalidades, passe a se constituir numa fonte
de receita para as prefeituras, e finalmente à indústria para onde converge
o produto da reciclagem, tem cálculos muitos precisos do valor dessa
atividade para seu negócio e sabe que só têm a ganhar com isso. Estamos
diante de um caso raro de atividade, onde todos são a favor e só tem a

ganhar com sua implantação, mas que ainda tem muito o que ser feito
para vencer seus grandes obstáculos e se não compreendermos

claramente quais são eles, corremos o risco de não chegar a lugar algum
nesta discussão", observa.

Mestriner acha que a reciclagem é uma atividade econômica que para
funcionar exige empreendimentos organizados e complementares com
estruturas industriais que exigem grandes investimentos, estruturas e
organização operacional."Tudo isso já está sendo feito e funcionando no
país, graças a uma série de iniciativas da sociedade civil, de algumas
prefeituras e da indústria de embalagem, pois a reciclagem no Brasil hoje
é uma realidade e existem segmentos como o da lata de alumínio, onde
os níveis de coleta e reciclagem já estão acima da média mundial e outros
como o do papelão que estão bem próximos desta média. A nosso ver, a
legislação nacional de resíduos sólidos deve ser voltada à criação de
diretrizes que favoreçam a articulação e organização dos três setores
envolvidos em torno de metas simples e objetivas e criar condições que
incentivem a coleta seletiva, a implantação de indústrias de reciclagem em
todo o território nacional assim como de empresas de coleta
especializada. A indústria brasileira de embalagem é amplamente favorável
à reciclagem e à uma política nacional de resíduos sólidos que venha
ajudar a atividade a se desenvolver. A responsabilidade compartilhada
entre a sociedade civil, a administração pública e a indústria é a forma

mais eficiente e adequada de fazer com que o Brasil tenha um programa
nacional de reciclagem que gere empregos, atividade econômica e
melhoria na qualidade de vida nas cidades. Por isso temos participado
ativamente das discussões sobre estes temas e estamos confiantes que
ela chegará a uma legislação que abrirá uma nova perspectiva para o
tratamento dos resíduos sólidos no Brasil", acrescenta.

Matéria-prima
Pellegrino explica que, embora se fale indistintamente sobre

embalagens, a matéria-prima utilizada na sua fabricação é um elemento
individualizador, pois elas definem as tecnologias, os custos, as estruturas
de mercado, a finalidade de uso etc. O vidro é um dos mais antigos
materiais usados para a fabricação de embalagens. Armazena
medicamentos, alimentos e bebidas, preservando-lhes o sabor e
protegendo-os contra a transmissão de gases. As embalagens de vidro
são utilizadas também para conter produtos químicos; impedindo a
liberação de gases tóxicos. Podem ser lavadas e reutilizadas. O vidro é
100% reciclável e não sofre perda de qualidade ou pureza.

Além das tradicionais latas de folha de flandres, são exemplos de
embalagens metálicas os tambores de aço e os laminados de alumínio.
Inicialmente, o uso principal das latas para embalagem era a preservação
de alimentos. As embalagens de metal aumentam o tempo de venda do
conteúdo e podem resistir à pressão mecânica. As embalagens metálicas
são infinitamente recicláveis. As caixas e os engradados de madeira foram
às primeiras embalagens modernas para transporte de produtos
manufaturados e matérias-primas. Os barris de madeira são embalagens
excelentes para o acondicionamento de bebidas, onde aspectos como
envelhecimento e paladar são relevantes.

O papel e o papelão incluem os sacos e papéis de embrulho', formas
simples e baratas de embalagem, as caixas e cartuchos de papelão liso e
as caixas de papelão ondulado, utilizadas como embalagem por todos os
segmentos da indústria de transformação. As embalagens de papel e de
papelão podem ser moldadas em vários formatos, são relativamente
leves e ocupam pouco espaço de armazenamento. Como não são
resistentes à água, várias técnicas foram desenvolvidas para modificar o
material. Papéis encerados são comumente usados para embalar
alimentos. Caixas de cartão se tornam resistentes à água através de
camadas de polietileno. O sucesso destas embalagens tem atraído cada
vez mais segmentos dentro do setor alimentício, como por exemplo, o
de leites, sucos e iogurtes para beber. O papel e o papelão são matérias-
primas 100% biodegradáveis e recicláveis.
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Os plásticos foram introduzidos na fabricação de embalagens no pós-
guerra e englobam, entre outros, filmes, sacos, tubos, engradados e frascos.
As embalagens de plástico são leves e podem ser moldadas em diversos
formatos. Os principais plásticos usados são: polipropileno (PP), muito
utilizado para moldar tampas, pequenos frascos, rótulos para garrafas de
refrigerante, potes de margarina etc. O poliestireno (PS) é usado na forma
transparente ou composta para produção de utensílios de mesa e xícaras
claras. Na forma de espuma, o PS é usado para xícaras de bebidas quentes e
outros recipientes isolantes para comida, caixas para ovos e embalagens
amolfadadas. O policloreto de vinila (PVC) é usado para fabricar frascos
rígidos e maleáveis, blister e filmes, e outras embalagens para as quais existe
a necessidade de barreiras. A principal utilização do PVC é na fabricação de

bens duráveis, sendo usado também em cosméticos, produtos de limpeza e
da indústria automobilística, área médica e alimentícia, entre outros. O
polietileno tereftalado (PET) é utilizado principalmente para a produção de
frascos de refrigerantes e águas minerais. O polietileno de alta densidade
(PEAD), na forma sem pigmentos, é usado em frascos de laticínios, água
mineral e sucos de frutas. Pigmentado, é usado, em frascos de maior
volume, para detergentes de roupa, branqueadores, óleo de motor etc.

A diretora da Abre acredita que para tratar da relação da embalagem
com o meio ambiente deve-se pensar de uma forma mais sistêmica, ou seja,
como tratar as embalagens pós-uso como qualquer resíduo sólido.
"Precisamos olhar todas as formas de impacto ambiental e tentar reduzi-las
ao mesmo tempo. Uma solução não pode ser adotada sozinha. Quer dizer,
as embalagens necessitam ser classificadas como resíduos sólidos. No Brasil,
hoje, há uma indústria recicladora que vem crescendo, empregando pessoas,
conciliando as questões sociais, econômicas e ambientais. Um sistema que
não é artificial e sim sustentável", diz.

E como cresceu aVeciclagem? Pellegrino afirma que ela cresceu
incorporando a questão econômica, na valorização dos materiais que
seriam descartados nos Iixões, a questão social, com a inclusão social de
catadores organizados em cooperativas, resgatando a cidadania destas
pessoas que estavam à margem da sociedade, e a questão ambiental com o
reaproveitamento de materiais que seriam descartados em lixões."Hoje,
existem mais de 500 mil pessoas trabalhando nos diferentes processos de
reciclagem. Pessoas das mais diversas origens, que vêm contribuindo muito
para o aumento da coleta seletiva patrocinada pelo poder público. 70% das
cidades já dispõem deste tipo de coleta. 156.000 toneladas de lixo são
produzidas diariamente conforme o IBGE e 10% desta quantidade estão
sendo reciclados. Este índice, quando comparado com os países em
desenvolvimento, é o mais alto de todos. E isto pode ser melhorado. A

gestão de resíduos sólidos urbanos está ligado a diferentes agentes da
sociedade, envolvendo o poder público, a indústria e a população. O
governo precisa estabelecer leis ou políticas públicas de como este assunto
precisa ser tratado. A indústria precisa ter consciência de seu papel na
sociedade, em procurar melhorar seus processos de produção, adotando a
denominada produção mais limpa. A sociedade tem que colocar seus
detritos em lixo e separar as embalagens para uma coleta seletiva".

E quanto é reciclado? A diretora da Abre diz que 46% das embalagens
de vidro são recicladas no Brasil, somando 390 mil t/ano. Desse total, 40%
é oriundo da indústria de envase, 40% do mercado difuso, 10% de bares,
restaurantes, hotéis etc. e 10 % do refugo da indústria. Nos EUA, o índice
de reciclagem gira em torno de 40%, correspondendo a 2,5 milhões de t.
Na Alemanha, o índice de reciclagem em 2001 foi de 87%,
correspondendo a 2,6 milhões de t. índices de reciclagem em outros
países: Suíça (92%), Noruega (88%), Finlândia (91%), Bélgica (88%).No caso
do alumínio, 95,7% da produção nacional de latas foi reciclada em 2004.
Em 2003,0 índice foi de 89%. Os números brasileiros superam países
industrializados como Japão e EUA. Em 2004, os Estados Unidos
recuperaram 51% de suas latinhas. A lata de alumínio é o material
reciclável mais valioso. O preço pago por uma tonelada é, em média, de
3.500 reais — o quilograma eqüivale a 75 latinhas.

47% das latas de aço consumidas no Brasil em 2003 foram recicladas.
Este índice vem aumentando graças à ampliação de programas de coleta
seletiva municipais, e, principalmente, à Reciclaço, programa de reciclagem

pós-consumo criado pela Cia. Metalic Nordeste, produtora de latas de
aço para bebidas para estimular a coleta destas embalagens. Esta iniciativa
permitiu à embalagem de bebida carbonatada atingir o índice de 78% de
reciclagem, número auditado por empresa independente. Nos Estados
Unidos, 60% das embalagens de folha de flandres foram recicladas e no
Japão 86%. A cada ano são recicladas no mundo 385 milhões de t de aço.

33% do papel que circulou no País em 2004 retornou à produção
através da reciclagem. Esse índice corresponde à aproximadamente 2
milhões de t. A maior parte do papel destinado à reciclagem, cerca de 86%,
é gerado por atividades comerciais e industriais. No Brasil, existem 22
categorias de aparas, classificados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas
de São Paulo e pela Associação Nacional dos Fabricantes de Papel e
Celulose. As aparas mais nobres são as brancas de primeira, que não têm
impressão ou qualquer tipo de revestimento. As aparas mistas são
formadas pela mistura de vários tipos de papéis. No Brasil as indústrias
consumiram 2,8 milhões de t de papel reciclado. 79% do volume total de
papel ondulado consumido no Brasil foi reciclado em 2004. Nos EUA a
recuperação de embalagens de papelão ondulado atingiu em 2003 74%,
com 23.165 mil t de aparas recuperadas. No mercado americano, as caixas
onduladas têm 21% de sua composição proveniente de papel reciclado.

Mercado do PET
Desde 1997, a taxa de reciclagem do material registra

crescimento anual acima de 20%. Apesar disso, em 2004 foram
recicladas 167 mil t da resina, número correspondente à metade do

total produzido. "A resina do PET possui boa aceitação em diversos
segmentos. 34% do material reciclado é transformado em fibra de
poliéster, utilizado pela indústria têxtil", comenta Hermes Contesini,
coordenador de comunicação da Associação Brasileira da Indústria do
PET. "Há também um aumento do uso do PET reciclado na produção de
novos frascos para produtos não-alimentícios". A indústria

automobilística também contribui: 60% dos carpetes automotivos utilizam
material reciclado. O PET é a sucata plástica mais valorizada e serve ainda
para a fabricação de cordas, vassouras, tintas, vernizes etc.

Os benefícios ambientais do PET começam antes mesmo da reciclagem.
"Para fabricar uma garrafa PET de um litro, utilizam-se dois litros de água;
uma garrafa retornável de um litro gasta seis litros de água", afirma. A
redução no consumo de energia é outra vantagem: a reciclagem do material
consome apenas 3% da energia utilizada para a produção da resina virgem.
Segundo ele, o maior problema da reciclagem do PET está na falta de coleta
seletiva."Das 167 mil t recicladas, 70% vêm dos lixões,dificultando o
processo. É preciso conscientizar o consumidor da reciclabilidade do
material, para que este seja descartado de forma adequada", assegura.
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