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C
apaz de atrair a atenção do consumidor pelo designer, facilidade 
de manipulação e potencial de redução de desperdícios, a em
balagem ideal é aquela que agrega tais valores e gera benefícios 
para todos os envolvidos no processo de sua fabricação incluindo, 
nessa cadeia, o consumidor final. O destaque fica para as em

presas que enxergam na sustentabilidade os benefícios da competitividade 
e buscam materiais adequados que podem fazer a diferença. 

Todo vidro vira vidro de novo, sustentam as empresas do setor, ressaltando 
as vantagens do material - o único infinitamente 100% reciclável - que 
produz menos resíduos orgânicos e reduz o metano nos aterros. "Além de 
ser reciclável, o vidro protege o produto envasado, mantém seu sabor inal
terado e conserva sua qualidade por muito mais tempo. Isto significa que 
a partir de uma embalagem usada é possível criar uma nova, sem adição 
de matéria-prima", sustenta Lilian Velloso Pereira, gerente de Meio Am
biente e Sustentabilidade da Verallia Brasil, empresa que desenvolveu uma 
linha exclusiva de garrafas denominada ECOVA. "São embalagens - eco 
sustentáveis - produzidas com tecnologia de última geração que atendem 
aos mais rigorosos padrões dc qualidade", cita. 

A executiva destaca que a linha proporciona ganhos imediatos na cadeia de 
suprimentos e no "footprint" de carbono. Dependendo do tipo e modelo 
da garrafa, observam-se reduções de peso na ordem de 10 a 15%, em média, 
sem diminuição das características mecânicas das garrafas. Outro ponto a 
ser enfatizado é a redução de cerca de 15% na emissão de CO 2 durante o 
processo produtivo. O que diferencia uma embalagem da outra é a forma 
como as matérias-primas são tratadas e controladas. Para tanto, a Verallia 
possui know-how adequado, graças ao desempenho de um laboratório 
próprio, situado na planta de São Paulo (Agua Branca), e também devido 
à contribuição do Centro Técnico dc Elaboração do Vidro (Cetev) e 
de outros 10 centros técnicos localizados em várias partes do mundo. • 
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O projeto de uma futura emba
lagem envolve três áreas de atua
ção: a vidreiro - que otimiza o pro
cesso objetivando menos gasto e 
impacto; a do material -100% 
reciclável c reutilizável; e a eco 
design - que visa a minimização 
de recursos, ou seja, como o pro-

duto será fabricado c reutilizado. 
Toda a matéria-prima que com
põe o vidro é previamente esco
lhida c analisada pela Verallia que 
trabalha com o caco, elemento 
de maior peso na composição do 
vidro. Sua util ização aumenta 
a produtividade e contribui, de 

maneira s igni f icat iva, para a 
sustentabilidade e proteção do 
meio ambiente. "Há situações em 
que utilizamos 80% de caco", diz 
Lilian. Só para se ter ideia, para 
fundir uma embalagem de vidro 
consome-se menos energia do 
que para processar areia e outras 
matérias-primas primárias; além 
de reduzir emissões atmosféricas 
c diminuir o consumo de água. 

PRIMEIRA NO BRASIL 

"Podemos considerar que 1 kg de 
sucata se transforma em 1 kg dc 
vidro novo", afirma Gian Piero 
Bortone, diretor de Mercado da 
Vidroporto que deverá fabricar 
210 milhões dc garrafas de vidro 
este ano, sendo "10% a nossa par
ticipação no mercado interno", 
completa o diretor. 

Este mês, a Vidroporto inaugurou 
uma nova usina de reciclagem dc 
vidros que possui algumas caracte
rísticas próprias, como a condição 
de separação de outros materiais 
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(metais, plásticos, madeira, alumínio etc.) e por cores. 
"Esta é a primeira usina deste tipo no Brasil e, pro
vavelmente, na América do Sul", acredita Bortone. 

Dentre os aspectos de inovação concebidos pela 
empresa, figura a distribuição de material com 
proporcionalidade e de forma o mais leve possível. 
Importante destacar que o controle rígido da espes
sura das paredes da garrafa aumenta a resistência das 
embalagens. O vidro é um material inerte que, tendo 
boa vedação, propicia uma garantia de conservação 
ao produto envasado. Tem transparência e resistên
cia e, se colorido, oferece excelente barreira contra a 
incidência de luz. 

A Vidroporto procura atender às necessidades do 
mercado, para tanto "fabricamos embalagens One-
-Way (conveniência) e retornáveis (cervejas, cachaça, 
bebidas alcoólicas etc.)," declara Bortone. 

P A P É I S E S P E C I A I S 

A questão da sustentabilidade aplica-se à cultura 
das empresas independente do produto fabricado. 
C) mesmo se adapta à MD Papéis por meio do 
cumprimento de leis, viabilidade econômica de 
seus produtos, aspectos sociais e respeito ao meio 
ambiente. Itens que se estendem a todos os seus 
papéis, desde o início de um desenvolvimento até 
manutenção da linha. 

Dentre as demandas específicas, devido a processos 
de conversão e usos finais, "estão a certificação 
Forestry Stewardship Council (FSC), boas práticas • 
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de fabricação e certificações como 
Isega, Food and Drug Administra-
tion (FDA) e o Centro de Tecnolo
gia de Embalagem (Cetea), entre 
outras que consideram os aspectos 
ambiental, econômico e social da 
sustentabilidade", expõe Georgia 
de Almeida Tavares, chefe do 
Serviço Atendimento ao Cliente 
da MD Papéis. 

Por ser uma fabricante de papéis 
especiais com grande foco no setor 
de alimentos, cosméticos e cuida
dos pessoais, a empresa sempre 
tem em vista o processo de rea
proveitamento de seus materiais 
no pré e/ou pós-consumo. 

Georgia anuncia que alguns pro
dutos como Greasepel, Formapel, 
Granapel são únicos no mercado, 
considerando-se a atribuição de 
propriedades ainda quando da 
fabricação dos mesmos, sendo este 
o principal diferencial, acrescido de 
propriedades de barreira à gordura, 
resistência ao calor e proteção. Já 

o papel cartão para embalagem 
possui o mínimo de 40% de fibras 
pós-consumo. "Destacamos ainda 
o Forropel para embalagem primá
ria e certificada para contato com 
alimentos", afirma a executiva, 
comentando, entretanto, que a 
empresa não dispõe de produtos 
específicos na propriedade de 
biodegradação, além do natural 
do papel, por ser de composição 
fibrosa/orgânica. Alguns usos e apli
cações demandam características 
diferenciadas, reduzindo sua bio-
degrabilidade. "Nossos principais 
insumos são provenientes de fontes 
renováveis, por exemplo, toda a 
celulose utilizada é oriunda de flo
restas plantadas, até porque a MD 
Papéis não possui florestas, pois não 
é uma fábrica integrada, isto é, não 
produz celulose", esclarece. 

PET 100% RECICLADA 

Lançada em outubro do ano pas
sado, a primeira garrafa PET feita 
com 100% de material reciclado: a 

Guaraná Antarctica já rende lucros 
para a natureza por ter retirado 
mais de 120 milhões de garrafas 
do meio ambiente, representando 
uma grande redução de resíduos 
sólidos nos aterros sanitários. "Em 
menos de um ano conseguimos 
empregar a nova tecnologia em 
mais de 20% de todas as PET 
2 litros produzidas por nós. A 
mudança tem incentivado toda 
a cadeia de reciclagem no Brasil, 
contribuído positivamente com o 
meio ambiente e trazendo outros 
benefícios, como a redução de 70% 
no consumo de energia e 20% no 
de água em relação à produção de 
resina virgem", celebra a gerente de 
marketing da marca, Bruna Buas. 

Atualmente, as novas embalagens, 
cuja tecnologia empregada na 
fabricação permite o emprego de 
qualquer outra embalagem PET 
(independente de cor, formato ou 
fabricante), já são 20% de todas 
as PET 2 litros do guaraná e estão 
sendo produzidas em quatro 
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fábricas da Ambev, localizadas 
em Pernambuco, Paraná, Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul. Até 
o final de 2014, a embalagem 
deverá ser incorporada às demais 
unidades fabris da Ambev. Após a 
expansão pelas regiões brasileiras, 
a ideia é que a PET 100% recicla
da seja empregada em todas as 
garrafas de Guaraná Antarctica 
e, posteriormente, ser adotada 
por outras marcas como Pepsi, 
H2OH!,Suki taeSoda. 

Para fabricar a nova embalagem, a 
Ambev atende às normas das RDC 
20 (que estabelece os requisitos 
gerais que a embalagem precisa 
ter para conseguir a aprovação/ 
autorização e registro junto à vigi
lância sanitária), de 26 de março 
de 2008, e RDC 5 2 (resolução que 
estabelece os requisitos e a me
todologia que o corante da nova 
embalagem deve seguir), de 26 de 
novembro de 2011. 

Além da PET 100% reciclável, 
a Guaraná Antarctica também 
conta com a garrafa de 1 l i t ro • 
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retornável, que traz custo-benefício 
para o consumidor e para o meio 
ambiente. Para cada garrafa retor-
nável, deixam de ser consumidas 
e descartadas pelo menos três 
latas de alumínio. Com a garrafa 
100% reciclada se prevê o aumento 
dessa matéria-prima, incentivos 
às cooperativas de catadores que, 
por sua vez, devem estimular o 
descarte correto pela população. 
Com o aumento da demanda, é 
provável que o preço do PET fique 
mais interessante para esse público 
e isso fará com que o número do 
PET reciclado suba no País. 

Para a Associação Brasileira da 
Indústria de PET (Abipet), ainda 
no Brasil a reciclagem deste ma
terial é uma atividade recente, do 
ponto de vista industrial. A nona 
edição do Censo de Reciclagem 
2013 confirma o crescimento des
sa ação com a coleta de 294 mil 
toneladas de embalagens de PET, 
4,25% mais que o ano anterior. A 
correta destinação de cada uma 
dessas garrafas foi garantida, sendo 
totalmente recicladas e utilizadas 
em novos produtos aqui mesmo, 
no País, considera a Abipet. 

A L U M Í N I O C E R T I F I C A D O 

O primeiro alumínio de certifica
ção independente c de alto teor de 
material reciclado, especialmente 
projetado para o mercado de latas 
para bebidas, o Novelis evercan™ 
já se encontra nos mercados da 
América do Norte e da Europa, e 
a previsão é que estará disponível 
no Brasil até o final de 2013. O 
anúncio, realizado em junho últ i
mo, é o primeiro passo em direção 
à visão da empresa para disponi
bilizar uma lata com quase 100% 
de material reciclado. Tal previsão 
está baseada na possibilidade das 
empresas de bebidas e fabricantes 
independentes de latas em criar 
e comercializar suas bebidas em 
latas com garantia de conter alto 
teor dc alumínio reciclado, para: 
reduzir a pegada de carbono das 
empresas de bebidas e dos seus 
parceiros da cadeia de fornecimen
to; permitir aos consumidores a 
compra de produtos com pequena 
pegada de carbono e aumentar 
a visibilidade da reciclagem como 
uma iniciativa do consumidor 
para contribuir com um ambi
ente sustentável. 

"O Novelis evercan™ influenciará 
toda a cadeia dc produção e con
sumo de bebidas, pois possibilita 
tornar as embalagens mais sus
tentáveis. Surpreender na oferta 
de produtos inovadores não é uma 
tarefa simples quando o produto 
a ser substituído é um sucesso 
técnico e comercial, por isso, 
trabalhamos para que se quebrem 
paradigmas, eliminando barreiras 
existentes por décadas e permitin
do um processo de reciclagem per
feito num ciclo fechado", assegura 
Manfred Stanck, diretor de Vendas 
e Marketing da empresa. 

A chapa de alumínio Novelis ever
can™ foi certificada para alto teor 
de material reciclado pela SCS 
Global Services, líder na certifica
ção, auditoria e desenvolvimento 
de testes e normas terceirizadas 
para questões ambientais, de 
sustentabilidade e de qualidade 
dos alimentos. Os centros de re
ciclagem da Novelis nos Estados 
Unidos e no Reino Unido foram 
certificados pela SCS Global Ser
vices. Até o final deste ano, a em
presa planeja ter seus centros em 
Pindamonhangaba, no Brasil; Ye-
ongju, na Coreia do Sul e Oswego, 
em Nova York também certificados 
para produzir o evercan. 

A Novelis é líder mundial em 
reciclagem de latas de bebida de 
alumínio, mantendo 0,5 bilhão 
de quilos de alumínio fora dos 
aterros sanitários por ano, e re
ciclando cerca de 40 bilhões de 
latas de alumínio/ano. A meta da 
empresa até 2020 é utilizar 80% 
de metal reciclado para a lami-
nação de alumínio. A ut
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Fonte: Pack, São Paulo, ano 15, n. 193, p. 44-50, set. 2013.




