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SESSÃO TEMÁTICA SOBRE EMBALAGEM E RECICLAGEM

Quanto maior a oferta, menor o preço. Essa ló-
gica, no caso da celulose, tem guiado os fa-
bricantes do setor de papéis de embalagens e 

imprimir/escrever na hora de decidir entre aparas e fibra 
virgem. Para Alexandre Duckur, diretor comercial da Big-
nardi Papeis, houve – e continua havendo – um processo 
de desconstrução da imagem do papel reciclado para 
impressão e escrita que vem sendo erroneamente rea-
lizado há alguns anos pelo próprio setor e que deve ser 
revertido, não só pelos benefícios que a própria recicla-
gem envolve, como também pelos preços competitivos 
oferecidos, que são iguais ou até menores aos do uso da 
celulose de fibra virgem. A crítica foi feita durante sua 
palestra no ABTCP 2014. 

Para entender essa afirmação, Duckur apresentou ou-
tros fatos importantes. A taxa de recuperação de papéis 
recicláveis chega a 45,7%, conforme dados da Indús-
tria Brasileira de Árvores (Ibá). Embora o segmento de 
papelão ondulado tenha taxas de reciclagem acima de 
80%, no segmento de fibras recicladas para o merca-
do de imprimir/escrever o cenário é bem diferente. Se 
compararmos essa taxa às de outros países referência 
(Coreia do Sul e Alemanha, com 91,6% e 84,8%, respec-
tivamente), verificamos que ainda há muito a ser feito 
no Brasil, segundo o relatório Panorama dos resíduos 
sólidos no Brasil – 2013, produzido pela Associação 
Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe). 

De 2009 até hoje, calcula-se que as vendas domés-
ticas de papéis reciclados para imprimir e escrever te-
nham sido reduzidas em mais de 55%, passando de 
cerca de 63 mil para 28 mil toneladas em 2014. O con-
sumo aparente também vem caindo na casa dos dois 
dígitos. Além disso, das 739 mil toneladas anualmente 
produzidas de papelcartão, estima-se que, do total pro-
duzido, apenas 12% contêm papéis reciclados. “Essa 
parcela envolve principalmente a fabricante Papirus. 
Trata-se de uma margem pequena se comparada ao 
potencial que possuímos”, comentou o também pa-
lestrante Amando Varella, diretor comercial da Papirus.  
Para o executivo, os mais variados fatores impedem os 
avanços – desde o processo, que depende da atividade 

RECICLAGEM E EMBALAGEM: A PROXIMIDADE DA 
RELAÇÃO NA CADEIA PRODUTIVA
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de cooperativas (nem sempre organizadas) até as pró-
prias condições do lixo para separação do material (que 
causam a perda de grande parte do que é coletado por 
contaminação com outros materiais, devido à falta de 
coleta seletiva nos municípios).

Esse cenário deverá melhorar a partir da instituição 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), pela Lei 
n.º 12.305/10, que proíbe os lixões a céu aberto e passa 
a exigir que as indústrias assumam a responsabilidade 
pela captação dos resíduos provenientes de seus ma-
teriais, realizando a correta disposição. Sendo assim, a 
captação, a reutilização e o retorno das embalagens de 
papel ao mercado consumidor (o que traduz a logística 
reversa) passam a ser compartilhados pelas empresas, 
recicladores e governo. “Consequentemente, quem já 
atua no mercado de reciclagem poderá oferecer uma 
matéria-prima mais competitiva ao mercado”, pontuou 
o executivo da Bignardi.

A Tetra Pak®, de maneira bastante positiva, está 
sabendo como aproveitar essa situação. A empresa 
apoia cooperativas de triagem e, com a efetivação 
da PNRS, acredita na ampliação da rede por conta 
do aumento de 60% do número de municípios que 
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Sessão temática despertou o interesse dos congressistas sobre a relação entre embalagem e reciclagem
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deverão adotar a coleta seletiva. “Ainda não é nada 
muito estruturado, mas aumentou com a lei em vigor. 
Atualmente, grandes investimentos são feitos pela 
Caixa Econômica, pela Fundação Banco do Brasil e 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) em vários Estados e municípios. 
Contamos ainda com a Coalização de Embalagens, 
grupo coordenado pelo Compromisso Empresarial 
para Reciclagem (Cempre), fruto da união de mais 
de 400 empresas e 22 associações com o objetivo 
de colocar em prática, através de ações efetivas na 
área de coleta, educação ambiental e reciclagem, a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e outros pro-
cedimentos relacionados ao tema. A proposta da 
Coalização passou por consulta pública e foi orga-
nizada basicamente para aumentar a coleta seletiva 
e a reciclagem das embalagens pós-consumo. Com 
isso, teremos mais recursos para capacitar coopera-
tivas e empresas voltadas à coleta seletiva e à reci-
clagem”, destacou Fernando von Zuben, diretor de 
Meio Ambiente da Tetra Pak®.

A taxa de reciclagem da empresa também tende 
a aumentar com a PNRS. Hoje, a Tetra Pack® recicla 
75 mil toneladas de Embalagem Longa Vida (ELV)  
pós-consumo, ou seja, mais de 32% de sua produção, 
o que hoje representa um total de 238 mil toneladas. 
“Orgulhamo-nos em dizer que 82% dos materiais das 
embalagens da Tetra Pak® e 100% da energia utilizada 
pela empresa vêm de fontes renováveis. Não só temos 
a indústria a nosso favor, como também somos certifi-
cados pelo FSC®”, enfatizou Zuben.

“Mantemos uma relação de responsabilidade 
compartilhada, ou seja, trabalhamos em parceria 
com toda a cadeia, desde a matéria-prima, passan-
do pela fábrica, consumidor, coleta seletiva e reci-
clagem. Então, tentamos minimizar o impacto da 
embalagem em todo o processo, investindo em ma-
quinário, em novas tecnologias e também nas pró-
prias embalagens” (Veja o último investimento 
realizado pela Tetra Pak® e pela Papirus para 
uma nova estação automatizada no quadro 
“O futuro da ELV”) 

Defendendo a mesma opinião, o diretor comercial 
da Bignardi disse que o setor deve olhar com mais 
atenção as inúmeras vantagens que o papel reciclado 
traz para a cadeia produtiva, pois o segmento promo-
ve o alongamento do ciclo de vida da fibra virgem, a 

organização do mercado, a inserção social e a redução 
dos consumos de fibras virgens, com a consequente 
diminuição dos resíduos na produção de papel. Em 
especial, traz uma contribuição relevante para a socie-
dade, promovendo a educação ambiental e evidencian-
do, através da aparência do produto, os resultados da 
reciclagem, entre outros fatores. “Todos nós temos a 
responsabilidade por moldar o futuro. Nossas escolhas 
de consumo formam uma significante parte dessa res-
ponsabilidade”, concluiu Duckur. 

Mais um modo de fomentar a reciclagem pela Tetra 
Pak® é viabilizado pelo site que a própria empresa criou: 
o Rota da Reciclagem (www.rotadareciclagem.com.br), 
espaço em que as pessoas podem consultar os postos de 
coleta seletiva mais próximos de suas casas. 

Vale destacar que os presentes não só tiveram a opor-
tunidade de acompanhar as palestras desses profissio-
nais da Bignardi, da TetraPak®  e da Papirus, referências 
na reciclagem de materiais, mas também puderam parti-
cipar de uma mesa-redonda ao final da Sessão Temática, 
realizada no dia 9 de outubro último.      n
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Saiba mais sobre o setor de embalagens e a PNRS na Reportagem de Capa publicada na edição de junho deste ano.

O FUTURO DA ELV

Com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva, 
Fernando von Zuben, diretor de Meio Ambiente da 
Tetra Pak®, e Amando Varella, diretor comercial da 
Papirus falaram ainda da parceria entre as empre-
sas em uma moderna estação automatizada para 
separação dos componentes de Embalagens Lon-
ga Vida (ELV). Uma planta da Papirus em Limeira 
(SP) para reciclagem primária do material entrou 
em operação em maio deste ano, contando com o 
conhecimento técnico de ambas sobre reciclagem 
das fibras. “Estamos em processo de aprendizado 
com a máquina, e a planta tem capacidade para 
reciclar 45 toneladas/dia de embalagens da Tetra 
Pak®. Disso conseguimos tirar 70% de fibras; os 
outros 30% (alumínio + plástico) são posterior-
mente vendidos para outras empresas reciclado-
ras”, comentou o diretor comercial da Papirus. 
Zuben acrescentou: “Com os investimentos em 
tecnologia, hoje temos uma planta recicladora 
automatizada, que permite produzir um papel re-
ciclado de qualidade superior”.


