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om as questões relacionadas à 
preservação do meio ambiente 
ainda nas mesas de negociação 

internacionais, a iniciativa privada tem 
buscado colaborar com o que coloca so
bre a mesa dos consumidores ao redor do 
mundo. No Brasil, a tendência começa a 
ser percebida entre grandes fabricantes 
de bens não duráveis, atentos à percep
ção de que os consumidores já estão 
mais preocupados com o destino que se 
dá às embalagens após o descarte. 

Empresas como Bimbo e Coca-Cola e 
fabricantes de embalagens como Tetra 
Pak e Braskem começam a incorporar 
em suas linhas de produção alternati
vas como o plástico oxibiodegradável, 
cuja decomposição ocorre de forma 
mais acelerada do que a dos políme
ros tradicionais. Embora as iniciativas 
sejam bem-vindas, especialistas e re
presentantes das próprias companhias 
alertam que, para que surtam efeito, 
é necessário um esforço conjunto de 
empresas, governos e sociedade. 

No ano passado, o Grupo Bimbo, 
detentor de marcas de pães e bolos como 
Pullman, Plus Vita e A n a Maria, passou 
a utilizar embalagens oxibiodegradá-
veis em u m a l inha de pães integrais, 
a 100% Vita Natural. Em razão de u m a 
tecnologia chamada D2W, essa emba
lagem leva de três a cinco anos para 
se degradar, comparada aos 
mais de 100 anos exigidos 
pelas embalagens plásticas 
tradicionais. Em contato com 
a luz e o calor, as moléculas 
do plástico se quebram, ace
lerando a sua decomposição. 
Hoje, 75% da l inha de pães 
da Bimbo é embalada com o 
plástico degradável. A ideia é 
que, até meados de 2011, todas as linhas 
da empresa sejam embaladas com os 
oxibiodegradáveis, de acordo com Clau
dio Natale, gerente geral de Qualidade e 
Meio Ambiente da Bimbo do Brasil. 

"Cada vez mais o consumidor es
tará atento a questões ambientais, e 
as embalagens têm um enorme peso 
nisso. Hoje ainda é u m a preocupação 
de nicho. Mas, há três ou quatro anos, 

mal aparecia entre os consumidores", 
observa Natale, acrescentando que o in
vestimento feito nas embalagens - não 
revelado - f o i integralmente absorvido 
pela empresa, sem repasse de custos 
para o consumidor. Além do Brasil, a 
novidade está sendo utilizada no Méxi
co - país-sede da Bimbo e onde o mate
rial foi utilizado inicialmente pela em
presa - n a Argentina e no Chile. 

Outra multinacional, a Coca-Cola, 
lançou no mercado brasileiro uma va
riedade de garrafa PET feita parcial
mente com matéria-prima de origem 
vegetal. A chamada Plant Bottle tem 
em sua composição até 30% de etanol 
produzido a partir de cana-de-açúcar. 
A substituição do petróleo pelo insumo 
verde reduz em até 20%, na fabricação 
das embalagens, as emissões de dióxido 
de carbono, um dos principais gases 
causadores de efeito estufa. E, além 
de se tratar de uma fonte renovável, é 
também u m a matéria-prima ampla
mente disponível no Brasil, reduzindo 
a dependência do petróleo. 

Especialistas e representantes dos 
próprios fabricantes de embalagens, 
contudo, ressaltam que esforços isola
dos de empresas não surtirão o efeito 
devido se não vierem acompanhados 
pelo correto encaminhamento dos de
jetos, seja para o descarte ou para a reu-

tilização, o que envolve também a parti
cipação de governos e consumidores. "O 
biodegradável não é necessariamente 
melhor do que os materiais inertes. A 
discussão não deve ser feita nessa base, 
do que é melhor. A avaliação se dá pelo 
tipo de encaminhamento que se dá ao 
material", afirma Luciana Pellegrino, 
presidente da Associação Brasileira de 
Embalagem (ABRE). "A população mun

dial vem crescendo, especialmente nas 
áreas urbanas, e tem demandas de con
sumo. Precisamos de materiais que se
jam duráveis e possam ser reutilizados 
no ciclo de produção", acrescenta. 

"É importante que os efeitos sejam 
observáveis na ponta, com uma coleta 
de lixo, de fato, seletiva. Todos precisam 
fazer a sua parte", acrescenta Eduardo 
Eisler, vice-presidente de Estratégias 

de Negócios da Tetra Pak, 
que observa alguns avan
ços, como a aprovação da lei 
sobre resíduos sólidos. "Hoje 
temos uma capacidade no
minal para reciclar 55% da 
produção, mas, na prática, 
esse alcance é de 100%, de
vido a deficiências na coleta. 
Esse ajuste para cima pode 

ser feito - e é desejável que se ja-à medi
da que a coleta seja aperfeiçoada." 

Atualmente, 75% da embalagem 
Tetra Pak é renovável, na medida em 
que o papel, insumo que tem maior 
peso na composição, está integralmente 
enquadrado nas normas FSC (Forest 
Stewardship Council, u m a organiza
ção não-governamental que defende 
o manejo responsável das florestas no 
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mundo todo). Em breve, com o início 
da fabricação de polietileno verde pela 
Braskem, a Tetra Pak espera que as tam
pas sejam também renováveis. O passo 
seguinte, para o futuro, é replicar a ideia 
para o alumínio e o material plástico 
usados dentro das embalagens. "Mas é 
preciso estar atento para que o processo 
todo seja sustentável, o que envolve a 
sustentabilidade econômica das empre

sas", ressalva o executivo. 
Além da necessidade de bus

car soluções que tenham viabi
lidade econômica, é importante 
compreender conceitos que mui
tas vezes são confundidos pelos 
consumidores. "Em embalagens, 
não existe tanto o certo e o erra
do, depende muito do encami
nhamento que se dá após a sua 
utilização. Há muita confusão 
entre o que é renovável, reutilizá
vel e sustentável", observa Bruno 
Pereira, professor do Núcleo de 
Estudos da Embalagem da Escola 
Superior de Propaganda e Marke
ting (ESPM). 

Renovável é aquele elemento 
cujo ciclo de produção é compatível com 
o ciclo de consumo, o que por vezes é 
comprovado por certificações como a 
da FSC, sobre a produção de derivados de 
madeira, como o papel. Há produtos que 
não são naturais, a exemplo de determi
nadas classes de polímeros, como o PHB, 
mas que são renováveis (neste caso, 

diz Pereira, citando como exemplo a 
própria produção de pães. "No caso dos 
pães emfatias, de 80% a 90% do impacto 
ambiental está distribuído na longa ca
deia que se estende do plantio do grão à 
produção e distribuição do pão acabado 
- a embalagem propriamente dita sig
nifica apenas entre 5% e 10% do impacto 

vesse a opção de adquirir alimentos 
embalados em quantidades menores, 
por exemplo, com uma campanha de 
conscientização junto aos consumido
res sobre a necessidade de se reduzir o 
desperdício, os impactos ambientais 
seriam certamente menores", observa 
o especialista. 

a das embalagens oxibiodegra-
dáveis ajudam a d i m i n u i r os 
impactos ambientais do des
carte de embalagens. Mas os 
efeitos sempre dependem da 
forma como esse descarte é 
feito. É preciso haver investi
mentos na conscientização e 
na comunicação com o consu
midor", acrescenta Pereira. Ele 
cita como exemplo um estudo 
do Instituto Akatu que indica 
que um terço da produção de 
alimentos no país é descartado. 
"No Reino Unido, 18% dos ga
ses causadores de efeito estufa 
decorrem da produção das in
dústrias de alimentos. Se hou-

ambiental total", a f i rma o professor. 
"De qualquer forma, é importante que 
as empresas estejam atentas às emba
lagens. Mas estas são apenas um ponto 
de uma longa cadeia produtiva." 

Para o especialista, é preciso haver 
u m a visão integrada sobre a cadeia e o 
ciclo de produção para que os impactos 
ambientais sejam, de fato, reduzidos de 
forma significativa. "Iniciativas como 

também biodegradável), assim como 
determinados produtos naturais que 
não o são, como o petróleo. Reutilizável 
é aquela embalagem reaproveitada pa
ra o mesmo f im (como os antigos cascos 
de cerveja e refrigerante). 

"No caso do que é realmente susten
tável, é preciso observar a cadeia de pro
dução de um determinado item como 
um todo, e não apenas a embalagem", 
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