
demanda por sustentabilidade é cres
cente, mas há de se ter cautela ao embar
car nas soluções da moda, pois muitas 

delas só trazem a sensação de menor impacto 
ambiental. O caminho para o desenvolvimento 
de embalagens efetivamente mais sustentáveis 
deve começar pelo entendimento do todo. 

Entender o todo, do ponto de vista cientí
fico, implica em realizar uma Análise do Ciclo 
de Vida (ACV) para cada uma das opções dis
poníveis. E dado que a embalagem tem o poder 
de afetar a cadeia inteira, tal análise deve in
cluir, dentre outros fatores, o sistema logístico, 
a forma de armazenagem residencial, o modo 
de preparo e as perdas ao longo do percurso, 
inclusive no momento de consumo. 

Colocado de outra maneira, a embalagem 
mais sustentável não é necessariamente a de 
menor impacto ambiental (da embalagem em 
si), mas aquela que contribui para minimizar 
os impactos da cadeia como um todo. Tipica
mente, por exemplo, de pouco adianta substi
tuir uma embalagem não reciclável por outra 
reciclável caso tal substituição implicar em 
maior perda do produto embalado ou na ne
cessidade de refrigerar um produto que antes 
poderia ser armazenado fora da cadeia de frio. 

A embalagem representa, em média, de 5% 
a 10% do consumo de energia ou da emissão de 
gases de efeito estufa da cadeia alimentícia. Redu
zir esse impacto é possível e desejável, mas mais 
desejável ainda é utilizar a embalagem como fer
ramenta para redução dos outros 90% a 95%. 

A falta de dados para A C V é um dos en
traves para o desenvolvimento de embalagens 
mais sustentáveis. Mas isso não quer dizer 
que nada possa ser feito. Algumas perguntas 
podem ajudar o profissional de embalagem a 
identificar soluções mais sustentáveis: 

• É possível reduzir o impacto da cadeia 
logística? 
Soluções comuns incluem a consideração 
de embalagens mais leves e que ocupem 
menor volume. Para produtos que exigem 
cadeia de frio, podem ser consideradas so
luções shelf-stable (embalagem de produtos 
que dispensam refrigeração). 

• É possível reduzir os impactos referen
tes ao preparo ou uso do produto? 
Para os alimentos com diversas opções de 
modo de preparo (forno a gás ou micro-ondas), 
recomenda-se indicar ao consumidor qual é o 
preferível com vistas a reduzir o impacto am
biental. Para produtos de higiene e limpeza, 
recomenda-se dar dicas sobre como reduzir os 
impactos relativos à etapa de consumo. 

• É possível reduzir o desperdício por 
parte do consumidor? 
Dados do Instituto Akatu indicam que 1/3 do 
alimento adquirido termina na lata do lixo. 
Embalagens com porções adequadas aos di
ferentes hábitos de consumo podem ajudar 
a reduzir este número. Para os produtos de 

higiene e limpeza, mecanismos eficientes de 
dosagem também podem ajudar. 

• É possível reduzir os impactos da 
embalagem? 
Ferramentas disponíveis para a realização de 
A C V podem facilitar a comparação dos dife
rentes materiais e processos relativos à em
balagem. Deve-se tomar cuidado ao analisar 
os dados uma vez que são restritos à poucas 
etapas da cadeia e - frequentemente - fazem 
uso de fontes genéricas. 

Essa lista não é exaustiva nem traz garan
tias quanto à solução obtida, mas pode servir 
de guia na impossibilidade de realizar uma 
A C V ou, melhor ainda, auxiliar no processo 
de identificação de alternativas que posterior
mente serão avaliadas sob o método da A C V . 

Em resumo, a obtenção de soluções mais 
sustentáveis exige uma atitude crítica, toman
do muito cuidado com as soluções da "moda" e 
buscando respaldo científico para as iniciativas 
que permitam reduzir os impactos da cadeia 
como um todo. A embalagem é uma poderosa 
ferramenta para o desenvolvimento sustentá
vel. É nosso dever explorá-la ao máximo. 
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