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SUSTENTABILIDADE

Com a ajuda da tecnologia, os materiais das 
embalagens, que abriram novas possibilidades para 
o armazenamento e a conservação de alimentos, 
passam por um processo que lhes permite 
ser reutilizados como matéria-prima para 
a fabricação de outros produtos
 POR JAMILLE MENEZES 
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Preservar os alimentos com pro-

teção e praticidade é uma das 

características das embalagens 

longa vida. Elas não só permitem que 

o sabor dos alimentos sejam conser-

vados por mais tempo como também 

mantêm seus valores nutricionais. Pio-

neira no mundo, a embalagem longa 

vida da Tetra Pak revolucionou o setor 

de embalagens e abriu novas possibili-

dades para a indústria alimentícia.

Segundo Eduardo Eisler, vice-pre-

sidente de estratégia de negócios da 

Tetra Pak, tanto a indústria quanto o 

consumidor foram conquistados por 

vantagens como a preservação dos 

alimentos sem necessidade de refrige-

ração ou adição de conservantes, faci-

lidade de armazenamento, transporte 

e praticidade no manuseio.

Estas embalagens são formadas por 

seis camadas de materiais - quatro de 

polietileno, uma de papel e uma de alu-

mínio. “Com esta combinação as em-

balagens criam uma barreira protetora 

que impede a entrada de luz, água, ar 

e microorganismos, preservando o sa-

bor e o aroma dos alimentos por três 

meses a um ano”, explica Eisler. 

Criadas na década de 1970, as em-

balagens longa vida são cada vez mais 

utilizadas para armazenar alimentos que 

vão de leite a extrato de tomate, doces, 

creme de leite, sucos, sopas prontas e 

até mesmo vinho. São muitas as pos-

sibilidade e vantagens, que fazem com 

que o uso destas embalagens tenda a 

aumentar cada vez mais. Só na Tetra 

Pak, empresa líder neste segmento, em 

2010 foram 11 bilhões de embalagens 

vendidas no Brasil, um crescimento de 

10% em relação ao ano anterior.

Como a embalagem longa vida 

dispensa o uso de conservantes, ela 

não necessita de refrigeração, o que 

facilita seu transporte e exposição, 

pois economiza energia das geladeiras 

nos supermercados e de caminhões 

frigoríficos, na distribuição. O peso 

da embalagem é outro fator impor-

tante, pois, para embalar um litro de 

alimento, são necessários somente 28 

gramas de material, economizando re-

cursos naturais e gasto de combustível 

durante o transporte.

Envasado em embalagem assép-

tica Tetra Pak de um litro, a Vinícola 

Wine Park lançou no ano passado o 

Onorabile, um vinho fino cuja emba-

lagem representa apenas 3% do peso 

do vinho. As embalagens utilizadas no 

envase são obtidas por um processo 

de laminação de camadas alternadas 

de polietileno, papel e alumínio. Assim, 

o resultado dispensa proteção da lumi-

nosidade e também se mostra prática 

e segura já que não quebra, mesmo em 

caso de queda, e também não produz 

bordas cortantes. Além disso, a não 

incorporação de oxigênio no envase 

impede a oxidação do vinho.

PRATICIDADE
Também em 2010, a Danone lançou 

o Danoninho UHT Morango, o pri-

meiro produto não perecível da marca 

que utiliza embalagem longa vida. O 

novo produto oferece mais praticida-

de ao consumidor, pois pode ficar fora 

da geladeira, o que o torna ideal, por 

exemplo, para as crianças levarem 

para a escola.

Outra empresa que aderiu à prati-

cidade destas embalagens foi a Fleis-

chmann, que investiu em uma linha de 

sobremesas líquidas apresentadas em 

embalagens tipo longa vida. O mais re-

cente lançamento é o Manjar de Coco. 

A linha de Sobremesas Líquidas Fleisch-

mann é a única com produtos que não 

precisam de refrigeração e têm validade 

de seis meses oferecendo praticidade e, 

o mais importante, garantindo a segu-

rança alimentar dos consumidores", diz 

Claudia Bonan, gerente de marketing da 

Fleischmann. Outras versões da mesma 

linha são: Pudim de Leite, Quindim, Pu-

dim de Brigadeirão e Chantilly.  

Também as sopas prontas podem 

ser encontradas embalagem longa 

vida. A marca Priko tem uma linha de 

sopas prontas, disponíveis em embala-

O consumidor precisa 
ser conscientizado da 

importância desse 
ato de respeito 

pelo meio 
ambiente
EDUARDO EISLER
vice-presidente de 

Estratégia de Negócios 
da Tetra Pak
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gens cartonadas da Tetra Pak de 200 

ml. A embalagem longa vida preser-

va as características nutricionais e o 

sabor do produto, além de ser 100% 

reciclável. Disponível em três sabores 

- ervilhas, cebolas e legumes -, a nova 

linha é comercializada em diversos 

pontos de venda nos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul.

Produto Sustentável - Uma grande 

questão com relação as longa vida, diz 

respeito a sua reciclagem. Nos dias 

de hoje, mais do que nunca, a ques-

tão da sustentabilidade está presente 

não só nas empresas e campanhas de 

mídia, como também no dia a dia dos 

consumidores. E em se tratando de 

reciclagem, alguns produtos possuem 

um ciclo mais simples, outros mais 

complexos. No caso das embalagens 

longa vida, trata-se de um composto 

de plástico, alumínio e papel que estão 

juntos e do ponto de vista ambiental 

ela é humanamente inseparável, o que 

impede sua reciclagem integral.

As embalagens longa vida da Tetra 

Pak, por exemplo, são formadas por 

três materiais: papel, alumínio e polie-

tileno. A primeira etapa da reciclagem 

consiste em separar o papel dos demais 

elementos. Em 2005, a Tetra Pak de-

senvolveu, em parceria com as empre-

sas Klabin, Alcoa e TSL Ambiental, a 

tecnologia de reciclagem do alumínio 

das embalagens, que consiste na sepa-

ração total das camadas de alumínio e 

plástico. O resultado desta parceria foi 

o Projeto Plasma, vencedor do Prêmio 

CNI 2005, no estado de São Paulo e 

também em âmbito nacional, na cate-

goria Desenvolvimento Sustentável, 

modalidade Produção Mais Limpa.

Até então, a tecnologia de plasma 

para a separação do alumínio e do plás-

tico era inédita no mundo. O sistema 

usa energia elétrica para produzir um 

jato de plasma a 15 mil graus Celsius 

para aquecer a mistura de plástico e 

alumínio. Com o processo, o plástico 

é transformado em parafina e o alumí-

nio, totalmente recuperado em forma 

de lingotes de alta pureza. “Depois o 

alumínio poder ser comercializado na 

forma de pó, e o polietileno é transfor-

mado em parafina, que é utilizada na 

produção de impermeabilizantes, lubri-

ficantes ou como matéria-prima para a 

indústria química”, explica Eisler.

CICLO DO MATERIAL
A Alcoa, que fornece a folha fina de 

alumínio da embalagem, utiliza o alu-

mínio reciclado para a fabricação de 

novas folhas. A parafina que é extraí-

da no processo é vendida para a indús-

tria petroquímica nacional, fechando 

assim o ciclo do material. 

Atualmente 25% de todas as emba-

lagens longa vida produzidas pela Tetra 

Pak são recicladas, e a expectativa da 

empresa é que até 2014 este montan-

te chegue a 40%. Segundo Eisler, em 

2009 foram investidos R$11,5 milhões 

em proteção ambiental, coleta seleti-

va (apoios de campo, capacitação de 

catadores, doação de prensas e estei-

ras), educação ambiental (oficinas pe-

dagógicas, programa e portal Cultura 

Ambiental nas Escolas, seminários e 

publicações), reciclagem (pesquisa e 

teste de processos, desenvolvimento 

de produtos, consultoria técnica, equi-

pamentos), entre outras ações.

Na primeira fase, para a separação 

do papel, a Tetra Pak utiliza um equipa-

mento denominado Hidrapulper, uma 

espécie de grande liquidificador que 

solta as fibras de papel com água. Elas 

seguem para processamento, onde se 

transformam em bobinas para a fabri-

cação de caixas, tubetes (utilizados 

em bobinas de papel nas duas fábricas 

da Tetra Pak) e papel para impressão 

(feito a partir da mistura de uma por-

centagem das fibras recicladas com 

papel sulfite).

O que sobra é uma massa de plás-

tico e alumínio. O material é enfarda-

do e encaminhado para empresas que 

irão transformá-lo em produtos como 

telhas, placas, pellets (grãos) para in-

40%
de todas as embalagens 
longa vida produzidas 
pela Tetra Pak deverão 
ser recicladas até 2014. 
Atualmente, o volume 
percentual atinge 25%
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jeção ou para laminação de peças 

plásticas e parafina, recuperando o 

alumínio na forma metálica. 

Já a Klabin utiliza o uma máquina 

chamada repolpador para separar o 

papelcartão dos outros dois compo-

nentes das embalagens longa vida. Ele 

é que faz a separação utilizando água 

e agitação e, na sequência, uma serie 

de peneiras para segregar os materiais 

fibrosos (papel) do plástico e do alumí-

nio. “As fibras originadas do papel ex-

traído voltarão ao processo produtivo 

e originarão papéis reciclados que se-

rão utilizados em embalagens de pape-

lão ondulado”, explica, Francisco Ra-

zzolini, diretor de Projetos, Tecnologia 

Industrial e Suprimentos, da Kalbin.

Após esse procedimento, a compa-

nhia encaminha o plástico e o alumí-

A tecnologia permite 
separar o alumínio e o filme 
de polietileno (plástico), 
completando o ciclo de 
reciclagem de 100% desse 
tipo de embalagem
FRANCISCO RAZZOLINI  
diretor de Projetos, Tecnologia  
Industrial e Suprimentos da Klabin

“
Cada vez mais, a coleta seletiva  
de embalagens pós-consumo é estimulada
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nio para a empresa EET (Edging En-

vironmental Technologies), que fará a 

separação entre estes dois materiais. 

Ela está localizada ao lado da unidade 

da Klabin em Piracicaba (SP). “Esta 

empresa pertence à TSL Ambiental e 

contou com financiamento da Klabin, 

da Tetra Pak e da Alcoa. A usina de 

reciclagem da EET utiliza tecnologia, 

inédita em todo o mundo, que per-

mite separar o alumínio e o filme de 

polietileno (plástico), completando o 

ciclo de reciclagem de 100% da em-

balagem longa vida”, revela.

ENERGIA LIMPA
Nos últimos anos, as principais frentes 

de trabalho da empresa no País têm 

sido o fomento às iniciativas de coleta 

seletiva das embalagens pós-consu-

mo, o desenvolvimento de tecnologias 

de reciclagem e sua transferência para 

empresas recicladoras, a educação 

ambiental e a busca pela utilização de 

fontes de energia limpas e matérias-

primas renováveis.

Segundo dados do MNCR (Movi-

mento Nacional de Catadores de Ma-

teriais Recicláveis), existem no Brasil 

cerca de 800 mil catadores, porém, 

desse total, só cerca de 85 mil tem seu 

Cadastro Nacional junto à entidade. 

Dos 85 mil operários registrados, 35% 

estão organizados em cooperativas ou 

associações bem estruturadas, sendo 

que outros 65% necessitam de aju-

da para se estruturar e sobreviver da 

reciclagem. Dos organizados, só 20% 

atuam comercialmente para entregar 

o material para grande indústria

Com o objetivo de auxiliar as pes-

soas a encontrar pontos de coleta de 

embalagens longa vida pós-consumo 

mais próximos de suas residências, o 

site Rota da Reciclagem foi lançado 

em março de 2008. O portal também 

ajuda as cooperativas de catadores 

e as empresas que trabalham com a 

compra de materiais recicláveis a se 

localizarem mutuamente, incentivan-

do, assim, toda a cadeia de coleta se-

letiva e a reciclagem.

20%
dos catadores 
de materiais 
recicláveis
organizados
entregam
material para 
a grande 
indústria

Text Box
Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 20, n. 217, p. 46-49, fev. 2011.




