
 

 

Reconhecida por suas práticas sustentáveis, 
a Natura Cosméticos acaba de lançar o 
Novo Desafio Natura Campus Embalagens 
Flexíveis, com o objetivo de buscar 
soluções de reciclagem para o stand-up 
pouch pós--consumo - utilizado em refis e 
produtos da empresa - e desenvolver novas 
propostas para a evolução dessa em-
balagem. Essa iniciativa, que tem um 
formato colaborativo, privilegia o 
conhecimento, com a participação da 
comunidade científica e dos fornecedores 
de embalagem. 

Atributos verdes não faltam ao stand-up 
pouch. A embalagem usa 70% menos 

plástico e reduz em 60% a emissão de C02 
em relação às embalagens convencionais. 
Por isso, a Natura vem ampliando o uso 
dessa embalagem, como refil nos seus 
produtos. 

Segundo Pâmela Maiuolo gerente de 
sustentabilidade e inovação da Natura, 
"existem oportunidades de melhoria, como 
uma solução para a reciclagem dessa 
embalagem multicamada pós-consumo, 
que ainda não tem uma cadeia estruturada, 
como a do PET e da lata de alumínio". 

De acordo com Eloísa Garcia, gerente 
de embalagens plásticas e meio--ambiente 
do Cetea-Ital, a reciclagem de embalagem 

flexível multicamada já existe no Brasil, 
mas com foco no resíduo industrial. "O 
desafio é fomentar a reciclagem da 
embalagem flexível pós-consumo e 
valorizar o material reciclado, que tem que 
ter qualidade e mercado para viabilizar a 
logística reversa", acentua. 

Para isso, de acordo com ela, os 
consumidores têm que começar a separar a 
embalagem flexível pós--consumo para a 
reciclagem e os seus diferentes materiais 
precisam ser identificados detalhadamente. 
"A simbologia outros (7) é um desserviço, 
pois não permite dar nenhum destino para a 
reciclagem da embalagem. No exterior, as 
embalagens apresentam uma identificação 
diferente, como por exemplo, compatível 
com a cadeia de PP", explica. 

Além disso, salienta a gerente de 
embalagens plásticas e meio-ambien-te do 
Cetea-Ital, a lavagem do pouch 
pós-consumo é outro desafio, pois hoje 
existe somente tecnologia para limpeza de 
embalagens rígidas. "Também será 
necessário trabalhar com uma tecnologia de 
compatibilização, que permita a extrusão 
de diferentes materiais, com características 
diferentes. E definir até quantos % de ma-
terial misto poderá ser colocado nas 
diferentes cadeias de materiais". 

No Japão e na Europa, explica Eloísa, a 
reciclagem energética de em- 
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balagens flexíveis é muito empregada, por 
exemplo, para gerar energia nas 
residências. "No entanto, a Comissão 
Europeia agora quer reverter isso um 
pouco para melhorar a reciclagem 
mecânica", revela. 
 

Futuro: ainda mais leve e 
menos material 

Para onde vai a evolução do stand-up 
pouch. "O stand-up pouch pode ficar ainda 
mais leve e usar menos material com a 
melhoria de suas propriedades físicas e 
mecânicas. Além disso, o 
desenvolvimento de uma tecnologia que 
permita a separação do adesivo dos 
materiais para a reciclagem também é 
outro caminho para aumentar a sua sus-
tentabilidade", opina Eloísa. 

Já Júlio Neves, gerente científico de 
tecnologias sustentáveis da Natura, 
acredita que "a evolução dos materiais 
poderá possibilitar a produção de uma 
embalagem monomaterial com as 

propriedades da embalagem 
multicamada". Ele destaca também "a 
incorporação de materiais reciclados que 
ofereçam boas características de 
performance, processabilidade e formação 
de embalagem. Isso vai fomentar a cadeia 
de coleta". 

Elaine Peixoto, coordenadora de 
desenvolvimento de embalagens da 
Natura, prevê "o uso de filmes de fontes 
renováveis, com menor espessura, mas 
com as mesmas propriedades físicas e 
mecânicas de uma embalagem 
convencional". 

Como participar 
O Novo Desafio Natura Campus 

Embalagens Flexíveis envolve duas fases, 
uma para receber soluções para 
reciclagem de pouch pós-consumo e outra 
para desenvolver projetos para evolução 
da embalagem. As soluções para 
reciclagem do pouch poderão ser enviadas 

até o dia 29 de abril e devem incluir 
pesquisas em desenvolvimento ou 
finalizadas em escala laboratorial ou 
piloto. As propostas para evolução da 
embalagem que devem contemplar ideias 
ousadas e inovadoras, serão recebidas até 
20 de junho e os projetos selecionados 
poderão ser executados em parceria com a 
Natura. 

O proponente da melhor proposta 
escolhida na primeira fase do desafio 
participará do ISWA World Congress, 
maior congresso internacional de 
reciclagem de lixo sólido, que será 
realizado em Viena, Áustria entre os dias 7 
a 11 de outubro de 2013. Já o proponente 
escolhido na segunda fase vai participar 
do Sustainable Packa-ging Forum, que 
será realizado em Saint Pittsburg, Flórida, 
entre 11 e 13 de setembro. 

Para encaminhar o projeto, é preciso 
acessar o portal Natura Campus, 
disponível no site 
www.naturacampus.com.br. 
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Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 23, n. 277, p. 30-31, abr. 2013. 




