
Inovação na base dos negócios 

Segundo o princípio de que o produto embalado deve ter menos impacto na natureza do que o 
produto in natura, a Tetra Pak se destaca no desenvolvimento de soluções sustentáveis para 
sua cadeia de produção. 

Hoje, não basta criar, é preciso ter embutida na criação a solução para o seu descarte e 
transformação, quando já houver cumprido a finalidade de sua existência. Para a embalagem, 
a constatação soa mais e mais um imperativo, pois a ausência de soluções para o descarte e 
reaproveitamento corretos de uma embalagem pode assinalar a sua inviabilidade futura. 

A Tetra Pak trilhou o caminho da inovação ao criar a embalagem cartonada que possibilita o 
envase de líquidos, sem conservantes, com longa vida de prateleira, e refez o caminho de 
volta, com grau de inovação comparável, ao desenvolver a tecnologia de plasma aplicada à 
separação e recuperação dos materiais da embalagem por ela criada.  

À frente do projeto de plasma, Fernando Von Zuben, diretor de desenvolvimento ambiental da 
Tetra Pak, em parceria com a TSL Ambiental, Klabin e Alcoa, desenvolveu um sistema que 
permite separar e recuperar os três materiais componentes da caixa Tetra Pak: o papel, o 
plástico e o alumínio. O papel retorna para a indústria de papel; o alumínio volta à origem, na 
forma de lingotes e o plástico, é recuperado na forma de parafina. Anteriormente, era possível 
separar apenas o papel. A liga de plástico e alumínio era reaproveitada na forma de placas, 
para aplicações em telhas, móveis e outros objetos. Essa via de reutilização continua a ter 
uma participação representativa como forma de recuperação do material. 

A primeira planta de tecnologia plasma no mundo foi inaugurada em 2005 em Piracicaba (SP), 
e este ano entra em sua segunda fase, com a inauguração do segundo reator, aumentando a 
capacidade de produção da fábrica e melhorando as condições do processo.  

Fernando Von Zuben, entrevistado por embanews, fez engenharia química, com mestrado em 
engenharia ambiental, quando a carreira era ainda incipiente. Na indústria química, apesar do 
trabalho com o meio ambiente ficar em um plano secundário, teve a oportunidade de 
desenvolver uma série de processos para o tratamento de efluentes das empresas, tomando 
contato com as pesquisas na área de plasma. Zuben ingressou na Tetra Pak há 14 anos, com o 
objetivo específico de gerenciar a área ambiental da empresa. Ao longo deste período, a 
companhia desenvolveu vários projetos, com foco principal na ampliação da reciclagem das 
embalagens longa vida pós-consumo. 

Na base do trabalho ambiental da Tetra Pak, estão os programas de educação ambiental, com 
o programa Cultura Ambiental na Escola, criado em 1997, para levar a informação sobre coleta 
seletiva e reciclagem, e as ações de apoio às prefeituras de todo o país, interessadas em 
implantar e ampliar a coleta seletiva. Outra ação, criada pela Tetra Pak é o Rota da 
Reciclagem, que aponta cooperativas, pontos de entrega voluntária e comércio ligados à 
cadeia de reciclagem no Brasil, facilitando a busca dos pontos de entrega de materiais 
recicláveis em diversas cidades do País. 

Embanews: O que mudou em relação à gestão ambiental da Tetra Pak nestes 14 anos? 

Fernando Von Zuben: Desde que iniciamos o trabalho, houve uma grande evolução. Hoje, já 
existe uma cadeia de coleta e reciclagem no Brasil; contamos com 31 fábricas que utilizam a 
matéria-prima proveniente de reciclagem de embalagem longa vida, dos quais 9 fábricas que 
empregam o material para a fabricação de papel, basicamente caixas de papelão ondulado, e 
22 fábricas que utilizam o plástico e alumínio como matéria-prima.  



A tecnologia plasma tem um papel importante ao possibilitar a separação de todos os 
componentes da embalagem e a sua recuperação, valorizando a cadeia da reciclagem.  

A criação do Rota da Reciclagem, o primeiro buscador da internet brasileira a apontar os 
pontos de entrega de coleta seletiva de todos os tipos de materiais, foi implantado em maio do 
ano passado e gerou mais de 92 mil pesquisas. 

Embanews: Qual foi a evolução obtida no segundo reator da planta de plasma? 

Fernando Von Zuben: O segundo reator trouxe duas principais inovações: primeiro, o método 
de limpeza do plástico e do alumínio melhorou sensivelmente, resultando em um material 
muito mais limpo no reator, o que é importante para a qualidade da parafina obtida. Outro 
ponto foi a melhoria do processo, um aprendizado nestes três anos.  

Embanews: A tecnologia plasma está sendo exportada? 

Fernando Von Zuben: Até o momento, a planta de Piracicaba é a única em operação. Com a 
entrada do segundo reator, nós conseguimos aperfeiçoar o processo, melhorando as condições 
para a exportação. Os projetos programados para a Espanha e a Bélgica continuam em 
andamento, mas por enquanto estão em compasso de espera, pois a crise afetou bastante a 
reciclagem de todos os materiais.  

Embanews: Em números, quanto evoluiu a reciclagem?  

Fernando Von Zuben: No ano passado, foram recicladas 53 mil toneladas de embalagem longa 
vida pós-consumo, que geraram 36 mil toneladas de papel e em torno de 10 mil a 11 mil 
toneladas de plástico e alumínio. Em 2004, 40 mil toneladas de embalagem entraram para a 
reciclagem. Em 1997, reciclamos 500 toneladas. São números que mostram a evolução da 
reciclagem da embalagem longa vida. Com a possibilidade de reutilização de todos os 
materiais, houve um aumento da procura pelo polietileno e alumínio; o polietileno por exemplo 
aumentou muito de preço, ele estava cotado em R$ 50 a tonelada seca e passou a mais de R$ 
200 no ano passado. Com isso, aumenta-se o valor do material pós-consumo, porque a fábrica 
de papel consegue vender esse material, aumentando o valor da cadeia de reciclagem.  

Embanews: Como a queda no valor das commodities está afetando o negócio da reciclagem?  

Fernando Von Zuben: Com a desvalorização das commodities, está havendo falta de matéria-
prima, pois o preço baixo desmotiva a coleta pelos catadores, ocasionando escassez de 
material para reciclagem. 

Embanews: Como o senhor vê o avanço na coleta seletiva, que continua sendo o gargalo para 
aumentar a reciclagem? 

Fernando Von Zuben: Nos últimos 10 anos houve uma evolução enorme na área de coleta 
seletiva e reciclagem, porque em grande parte os municípios, principalmente os médios e 
grandes, adotaram uma política de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Hoje são mais 
de 430 municípios do Brasil com mais de 50.000 habitantes que possuem um sistema de 
coleta seletiva organizado e isso cobre basicamente 25% da população brasileira. 

Entretanto, existe ainda muito trabalho a ser feito na área de resíduos sólidos no Brasil, pois 
infelizmente há ainda um grande numero de lixões a céu aberto em território nacional. Urgente 
é a aprovação e implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já passou do 
tempo; ela está há 18 anos sendo discutida no Congresso. 

 



Embanews: É possível aumentar os índices de reciclagem de embalagem Tetra Pak com a 
estrutura existente? 

Fernando Von Zuben: Podemos atingir 40% de taxa de reciclagem de embalagem Tetra Pak, o 
que representa em torno de 80 mil toneladas de embalagem por ano, com os recicladores 
existentes; essa é uma meta. 

Embanews: Como o Programa de Meio Ambiente da empresa contribui para atingir essa meta? 

Fernando Von Zuben: Este é um programa de longo prazo, com ações em várias áreas. O 
Projeto Cultura Ambiental na Escola está completando 11 anos, com o lançamento de um 
portal para breve, no qual professores e alunos terão acesso a todo o nosso conteúdo 
produzido nos últimos anos na área ambiental. Na coleta seletiva, estamos trabalhando 
fortemente com as cooperativas e aparistas para promover a coleta de nosso material e 
também para colocar o coletor em contato direto com o reciclador final; com isso, aumenta-se 
o ganho e a eficiência do processo. Em paralelo, estamos desenvolvendo novos recicladores, 
principalmente na região Nordeste, e nos estados de Mato Grosso e Minas Gerais. 

No Rota da Reciclagem, são cerca de 400 pessoas em campo trabalhando intensamente na 
descoberta e desenvolvimento não só de cooperativas como de aparistas. São feitas ainda 
diversas ações de apoio junto às prefeituras de todo o país aos interessados em implantar e 
ampliar a coleta seletiva e reciclagem nas cidades. Também estamos incluindo o selo FSC em 
nossas embalagens, graças à certificação da fábrica de cartões da Klabin e de nossas duas 
fábricas no Brasil e na Argentina. 

Embanews: A reciclagem energética pode ser uma alternativa para o problema do lixo? 

Fernando Von Zuben: A reciclagem energética é uma realidade em muitos países, na 
Dinamarca, Alemanha, França, Singapura, entretanto, as características do lixo urbano 
brasileiro são um pouco diferentes, porque ele contém muita matéria orgânica, devido 
basicamente ao alimento que é jogado fora, reduzindo a capacidade calorífica do lixo urbano 
brasileiro em relação ao europeu. Lá eles separam o lixo orgânico e o que vai para incineração 
é o lixo mais energético, basicamente plásticos. Aqui já é complicado fazer a coleta seletiva, 
imagine separar só o lixo orgânico. Ainda estamos num patamar abaixo da curva. 

Embanews: Como avalia o mercado de carbono? 

Fernando Von Zuben: Acredito que o mercado de carbono possa se tornar viável a longo 
prazo; não, porém, a curto e médio prazos. Basicamente, é preciso desenvolver um modelo de 
negócio de forma que a floresta tenha mais valor em pé do que queimada, porque hoje o 
nosso grande mercado de carbono é a queima da floresta. Adotar o Selo da Pegada de 
Carbono também não é tão simples, demanda uma série de estudos, como a análise do ciclo 
de vida dos produtos, estudo da matriz energética e, além disso, não é possível importar 
modelos prontos, pois a realidade de emissões no Brasil é totalmente diferente da realidade de 
emissões de um país como a França ou os Estados Unidos.  

Embanews: E quais são os desafios para o futuro? 

Fernando Von Zuben: O desafio é grande, porque as coisas não mudam do dia para a noite, 
mas sou bastante otimista com a questão da sustentabilidade no Brasil. Houve um avanço 
considerável na última década; passamos da idade da pedra para a idade moderna; 
infelizmente, não chegamos ao século 21, em grande parte devido aos problemas da Amazônia 
e a questão do lixo urbano, mas temos grandes perspectivas. Chegará um momento em que a 
sociedade cobrará, cada vez mais, dos governos e das empresas, para que a questão 
sustentável seja a base para os negócios e para a política no Brasil. 



O importante é que o consumidor saiba o grande poder que ele detém hoje nas questões 
ambientais. Ele tem um grande poder de escolha e as empresas têm que se adaptar a essa 
nova realidade mundial, na qual a sustentabilidade também faz parte da equação econômica. 
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