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Assunta Camilo

Por Juçara Pivaro

Setor de embalagem trabalha 
para proteção do meio ambiente

Ações voltadas para a preservação ambiental estão na ordem do dia, 
afinal o planeta já vem dando sinais de que temos pouco tempo para 
prevenir mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global. A 
COP 26 evidenciou de forma bem clara as consequências que virão se as 
nações não tomarem providências efetivas. A humanidade já despertou 
para a necessidade da utilização de energia limpa e para minimizar o uso 
de recursos fósseis, seja para combustíveis ou como matéria-prima de 
inúmeros produtos. Nesse cenário, alguns materiais, como o plástico é um 
dos vilões, devido à sua larga utilização em vários produtos, entre eles em 
embalagens. 

Indústrias de várias áreas e especialistas do setor de embalagens já 
vêm trabalhando em pesquisas e desenvolvimentos de alternativas para 
substituir ou minimizar o uso de plástico com objetivo de promover ações 
que beneficiem a reciclagem. Várias empresas estão engajadas para atuar na 
economia circular, processo que 
cria um ciclo sustentável para 
os meios de produção e poupa 
o planeta. Para falar sobre esse 
e outros desafios da indústria 
de embalagens, entrevistamos 
Assunta Camilo, diretora do 
Instituto de Embalagens.

Revista Alimentos & Inovação – Com os 
efeitos danosos da atividade da produção hu-
mana ao meio ambiente cada vez mais eviden-
ciada em várias áreas, na sua ótica, quais es-
tratégias relevantes o setor de embalagem tem  
desenvolvido para minimizar os impactos das 
embalagens na natureza?

• Assunta Camilo - O esgotamento dos re-
cursos naturais do planeta é alarmante. É evidente 
que precisamos promover o consumo consciente 
e fazer a transição da economia linear para a eco-
nomia circular. Para que isso aconteça é preciso 
revisitar a jornada da embalagem, desde o design 
inicial do produto, já prevendo sua destinação 
correta ao final de um ciclo de vida. Além disso, 
atualmente, já existe tecnologia para apoiar o de-
senvolvimento da economia circular. A indústria da 
reciclagem atingiu a geração 4.0, além da dispo-
nibilidade da inteligência artificial, Big Data, entre 
outras soluções. 

É importante também educar as crianças e a 
sociedade. Combater o greenwashing e capacitar 
os profissionais do setor a entender, minimamen-
te, o que é análise de ciclo de vida.

Revista A&I – No exterior, quais países têm 
programas que afetam a produção de emba-
lagens, impulsionando pesquisas e inovação 
no setor? 

• Assunta Camilo - A Alemanha já tem a lei do 
uso do plástico de uso único. Além disso, os impos-
tos são cobrados, diferentemente, quando a emba-
lagem é produzida com materiais mais difíceis de 
reciclar. É uma iniciativa que impulsiona o EcoDe-
sign. Se uma embalagem tem na sua composição 
1% de plástico, ela já é taxada e tem tratamento 
diferente, sendo penalizada. Assim surgiram novas 
embalagens para a categoria de cárneos, queijos 
em pedaços e fatiados, como as bandejas de pape-
lcartão, da Multivac, por exemplo.

Revista A&I – Um dos vilões no cenário 
atual é a utilização de plásticos, responsáveis 
por poluir rios e mares. Quais as soluções já 
desenvolvidas para substituir o plástico? 

• Assunta Camilo - No exterior, há muitas 
iniciativas diferentes, desde a substituição do plás-
tico por embalagens de papel e de frascos de vi-

dro, embalagens biodegradáveis e também 
o desenvolvimento de muitas possibilidades 
de soluções que mantêm as embalagens cir-
culando, que eu acredito ser o melhor ca-
minho para preservar os recursos naturais 
do planeta, pois são utilizados até esgotá-los.

A logística reversa já é realidade em vá-
rios países, assim como o aumento do servi-
ço de coleta seletiva de resíduos e o encami-
nhamento deles para a reciclagem e retorno 
como novo produto. É a economia circular 
crescendo da mesma forma que a consciên-
cia de grande parte dos consumidores.

Embalagens reutilizáveis serão cada vez 
mais comuns em lojas e restaurantes do 
mundo inteiro. A Loop, uma empresa da Ter-
raCycle, que coleta e higieniza embalagens 
reutilizáveis, tem expandido as suas parcerias. 
Kroger e Walgreens, nos Estados Unidos, Tes-
co, no Reino Unido e Woolworths, na Aus-
trália, estão entre as cadeias varejistas que 
vendem alimentos básicos em embalagens 
reutilizáveis. McDonald´s, Burger King e Tim 
Hortons também fizeram parceria com a 
Loop. O McDonald´s, por exemplo, começou 
um projeto piloto, neste ano, para a utilização 
de um novo modelo de copos reutilizáveis 
para bebidas quentes, em alguns restaurantes 
selecionados, do Reino Unido. Mas a ideia é 
adotar esse modelo globalmente.

Outros exemplos de soluções de emba-
lagens reutilizáveis são o RECUP, da Alnatu-
ra, na Alemanha e o Retab, na Dinamarca.

É importante ressaltar ainda que as em-
balagens plásticas flexíveis têm sido poten-
cialmente importantes para a melhor rela-
ção entre embalagens e meio ambiente à 
medida que a quantidade de material usado 

"É importante também educar 
as crianças e a sociedade. Com-
bater o greenwashing e capacitar 
os profissionais do setor a enten-
der, minimamente, o que é análi-
se de ciclo de vida." 



Entrevista

8180 A&I 1A&I 1 

"O bioplástico produzido a 
partir de cana-de-açúcar, do 
amido de milho, amido de man-
dioca já estão disponíveis no Bra-
sil. No entanto, acho incoerente 
produzir embalagens a partir de 
alimentos quando a população 
mundial enfrenta a fome." 

para a quantidade de produto embalado é 
a menor relação. Além disso, as embalagens 
flexíveis tornaram muitos produtos acessí-
veis à população menos favorecida. Um bom 
exemplo disso é a categoria de maioneses e 
molhos na Ucrânia e demais países do leste 
Europeu, ou os cremes de leites e iogurtes, 
na América Latina. Até água mineral está dis-
ponível em embalagem flexível. Além do que 
estende a vida útil de produtos importantes 
como as proteínas animais frescas ou não.

Na Alemanha, o uso de PCR (material re-
ciclado pós-consumo) em embalagens plás-
ticas tem crescido vigorosamente. As emba-
lagens rígidas, quase todas, são produzidas 
com 100% (PP, PET ou PE reciclado). 

Outra proposta que cresceu muito na 
Europa são as embalagens de papel e pape-
lcartão (sem plástico) para muitos tipos de 
produtos: escovas dentais, fios dentais, ba-
tons, desodorantes, barras de chocolates, 
entre outros. 

A categoria de xampus e sabonetes em 
barra migrou para embalagens de papelcar-
tão reciclado com PCR. Esses produtos são 
oferecidos como alternativas aos produtos 
líquidos mais pesados e que utilizam frascos 
plásticos.

É interessante ressaltar também como os do-
nos de marca comunicam os benefícios ambien-
tais das embalagens para os seus consumidores. 
Eles destacam que suas embalagens utilizam alta 
porcentagem de plástico reciclado pós-consumo 
ou usam menos plástico, além de alertar que as 
embalagens devem ser recicladas novamente. Re-
centemente, a marca de sucos Innocent aderiu ao 
sistema alemão de logística reversa PFAND FLAS-
CHE (garrafa que volta). Nesse sistema, as garrafas 
têm um depósito cobrado na hora da compra do 
produto. O valor é reembolsado quando a emba-
lagem é devolvida pelo consumidor.  A “entrada” 
da marca foi comemorada com grande destaque 
na parte frontal da embalagem, tal a importância 
que isso tem para a população esclarecida. Era um 
contrassenso oferecer um produto saudável sem 
ser ambientalmente correto.

Na categoria de medicamentos, como cápsulas 
ou comprimidos, agora esses produtos podem ser 
encontrados em potes de vidro âmbar, sem blis-
ters ou cartuchos.

Revista A&I – E no Brasil, quais exemplos 
de materiais ambientalmente corretos desen-
volvidos aqui poderia citar?

• Assunta Camilo - O bioplástico produzi-
do a partir de cana-de-açúcar, do amido de milho, 
amido de mandioca já estão disponíveis no Brasil. 
No entanto, acho incoerente produzir embalagens 
a partir de alimentos quando a população mundial 
enfrenta a fome. Isso foi agravado com a pandemia. 
Segundo a ONU, mais de 2,3 bilhões de pessoas 
(ou 30% da população global) não tinham acesso à 
alimentação adequada em 2020. 

Muitas empresas estão investindo em novos 
processos, como a Indorama, que já está fazen-
do reciclagem química de PET em sua planta fabril 
de Suape, em Pernambuco. Os primeiros testes já 
incorporaram 30% de PET reciclado para o gra-
de de garrafas sem qualquer comprometimento 
de performance. A Terphane, produtora de filmes 
poliéster, com planta na mesma região, já fornece 
filmes com 30% de reciclado pós-consumo para o 
mercado de embalagens. 

"Na categoria de leite UHT, 
as embalagens das marcas Jussa-
ra, Parmalat, Itambé e Shefa já 
usam entre 13% e 23% de recicla-
do PCR." 

"A Alemanha já tem a lei do 
uso do plástico de uso único. Além 
disso, os impostos são cobrados, 
diferentemente, quando a emba-
lagem é produzida com materiais 
mais difíceis de reciclar." 

"A Ambev, Coca-Cola, Nestlé, 
Danone e Unilever, por exemplo, 
têm feito ações que promovem a 
circularidade das embalagens de 
seus produtos. " 

Revista A&I – Em relação a outros países, 
o Brasil utiliza pouco plásticos biodegradáveis? 
Em caso positivo, quais os motivos? 

• Assunta Camilo - A produção de embala-
gens plásticas biodegradáveis de origem vegetal 
extrai recursos naturais do planeta. Isso em escala 
industrial teria um impacto negativo para o meio 
ambiente. O custo é maior

Revista A&I – Quais componentes de em-
balagens estão na mira do setor para ser elimi-
nados e/ou substituídos? 

• Assunta Camilo - A Danone, por exemplo, 
adotou um modelo de embalagem totalmente cir-
cular. Eliminou os rótulos da sua garrafa de água 
mineral Bonafont para reduzir o consumo de 
plásticos, além de utilizar 100% plástico reciclado. 
Acredito que isso seja uma tendência sem volta 
no mercado de produtos de consumo liderada pe-
los países europeus. 

As tampas também têm sido alvo de estudo 
para minimizar custos e impactos ambientais. Mui-
tas delas, que antes tinham insertos ou dois ma-
teriais diferentes, passaram a ser produzidas com 
um só material. Também têm sido reduzidas, como 
as tampas “short high” (baixa altura) para diminuir 
o consumo de plástico.

Revista A&I – A utilização de outros tipos 
de plásticos exige troca ou adaptação de má-
quinas e equipamentos nas indústrias? 

• Assunta Camilo - Depende do tipo de alte-
ração. O impacto maior é por conta do processo 
do que pelo tipo de material plástico usado. A tro-
ca ou adaptação de equipamentos vai ser neces-
sária quando o produto exige envase a quente ou 
a alta pressão e, muito pouco, se houver alteração 
de PP para PET, por exemplo.

Revista A&I – A seu ver, como é o desempe-
nho do Brasil na área de reciclagem de emba-
lagem? Quais setores das indústrias de alimen-
tos e bebida têm apresentado ações eficientes 
em reciclagem? 

• Assunta Camilo - A reciclagem de emba-
lagens ainda tem muito a evoluir. O Brasil possui 
5570 municípios, mas apenas 1269 municípios 
têm coleta seletiva. É um trabalho que tem que 

ser feito envolvendo toda a cadeia de valor, 
como prevê a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS). Os consumidores precisam 
fazer o descarte correto, mas, para isso, a 
indústria de produtos de consumo tem que 
utilizar simbologia e rotulagens ambientais 
para promover o consumo e descarte cons-
ciente. A indústria de embalagens tem que 
produzir soluções mais amigas do meio am-
biente e junto com outros pares, como em-
presas de produtos de consumo e o poder 
público, promover a logística reversa. 

A Ambev, Coca-Cola, Nestlé, Danone e 
Unilever, por exemplo, têm feito ações que 
promovem a circularidade das embalagens 
de seus produtos. Uma iniciativa importan-
te é o projeto Reciclar pelo Brasil, uma ini-
ciativa da Ambev e outras 14 empresas, que 
oferece apoio às cooperativas de catadores 
no Brasil. 

A Danone retirou a pigmentação branca 
das embalagens plásticas do iogurte Activia 
para facilitar a reciclagem e a Unilever pas-
sou a utilizar embalagens de PP reciclado 
para a sua linha de sorvetes Magnum, na Eu-
ropa, mas o objetivo é estender a iniciativa 
globalmente. 
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"Já em relação às embalagens 
plásticas, apenas 26% é reciclado 
no Brasil. É pouco, mas estamos 
bem acima da média mundial, 
que tem um índice de 14%. " 

Na categoria de leite UHT, as embalagens 
das marcas Jussara, Parmalat, Itambé e Shefa 
já usam entre 13% e 23% de reciclado PCR. 
Hoje, Chamyto tem a embalagem de polie-
tileno de alta densidade (PEAD) mais leve 
do mercado, pesando apenas 4,2g. Os iogur-
tes Nestlé possuem embalagens PET 170 g, 
900g e 1250g, todas com 100% plástico PCR. 

Revista A&I – Para as indústrias de 
alimentos e bebidas a embalagem traz 
segurança na proteção e preservação de 
alimentos e boa parte delas aumentam 
shelf life de produtos. Desenvolver emba-
lagens sustentáveis para esse setor é mais 
desafiador?

• Assunta Camilo - Depende da emba-
lagem. Não é o caso da embalagem de vidro, 
por exemplo, que é 100% reciclável e retor-
nável, além de ser inerte, ou seja, não altera 
o sabor e preserva os alimentos e bebidas. 
Já a embalagem plástica multicamada pode 
conter material pós-consumo reciclado, 
desde que não tenha contato com o alimen-
to, como é o caso da nova embalagem da 
aveia Mucilon da Nestlé, que traz em uma de 
suas camadas BOPP pós-consumo industrial. 

Revista A&I – O conceito de econo-
mia circular traz soluções possíveis para 
preservação do meio ambiente. Como vê 
a possibilidade de aplicação desse con-
ceito no Brasil? Quais os principais desa-
fios para o país?

• Assunta Camilo - No Brasil, ainda es-
tamos buscando soluções para promover a 
reciclagem e, consequentemente, a econo-
mia circular. Há algumas exceções, como 
a indústria brasileira de latas de alumínio 
para bebidas, que é um importante exem-
plo mundial de aproveitamento do material, 

com alto índice de reciclagem (97% das latas ven-
didas em 2020 ou 31 bilhões de unidades) e reu-
tilização em novas embalagens. Já em relação às 
embalagens plásticas, apenas 26% é reciclado no 
Brasil. É pouco, mas estamos bem acima da média 
mundial, que tem um índice de 14%. 

Em um país como o Brasil, com dimensões con-
tinentais, a reciclagem do vidro ainda é um desafio. 
Em alguns lugares não chega a 20% comparado 
ao que é produzido anualmente e colocado no 
mercado. No entanto, o índice se justifica também 
porque as embalagens de vidro são reutilizadas 
pelas consumidoras, além disso, o setor sofre com 
o uso de garrafas de vidro para venda de bebidas 
falsificadas. 

A indústria de papel e papelcartão produz os 
seus produtos a partir de florestas plantadas, que 
têm papel fundamental para mitigar a mudança cli-
mática por remover e estocar carbono. O setor 
também ampliou o uso de material reciclado pós-
-consumo industrial e pós-consumo na produção 
de papelcartão para embalagens. 

Revista A&I – O papel do consumidor é 
essencial para as mudanças que levam à sus-
tentabilidade. Como vê o consumidor brasilei-
ro atual em relação a se sentir veículo dessas 
mudanças? 

• Assunta Camilo - Cada vez mais os consu-
midores estão reconhecendo que seus hábitos de 
consumo têm grande impacto no meio ambiente e 
que para alcançar um futuro sustentável, é funda-
mental consumir de forma consciente. Já é bastan-
te comum encontrar pessoas nos supermercados 
lendo os rótulos dos produtos. Com certeza, o 
consumidor é um importante agente de mudança 
e as embalagens devem ser utilizadas pelas indús-
trias de produtos de consumo como veículo de 
educação para promover o descarte correto que 
facilita a reciclagem. 

Revista A&I – Muitas empresas estão ade-
rindo aos preceitos do ESG. Qual o reflexo des-
se movimento para o setor de embalagens?

• Assunta Camilo - No Brasil, já podemos 
observar iniciativas implementadas por empre-
sas do setor de embalagens que vêm repensando 

"A logística reversa já é rea-
lidade em vários países, assim 
como o aumento do serviço de 
coleta seletiva de resíduos e o 
encaminhamento deles para a 
reciclagem e retorno como novo 
produto. " 

suas políticas e produtos para estarem alinhadas 
às diretrizes ESG. Isso, sem dúvida, representa um 
ganho muito importante e já se reflete na cadeia 
de valor. Irani Embalagens, Novelis, Nitro, Valgroup, 
por exemplo, trazem, entre suas principais preo-
cupações, dar respostas às questões ambientais, 
sociais e de governança.

Revista A&I – Com o crescimento do 
e-commerce durante a pandemia da Covid 19, 
quais foram os reflexos sentidos pelo setor de 
embalagens?

• Assunta Camilo - O crescimento do e-com-
merce impactou, positivamente, o setor de emba-
lagens, com alta demanda, mas também foi afetado 
pela falta de insumos e matérias-primas por conta 
da ruptura logística, obrigando a alongar os prazos 
de entregas. 

Revista A&I – Além do atendimento ao 
e-commerce, a pandemia trouxe mudanças 
significativas para o setor de embalagens? 

• Assunta Camilo - A pandemia beneficiou os 
produtos embalados em plástico, pois os consu-
midores adotaram o hábito de higienizar as em-
balagens antes de armazenar em casa. Além disso, 
ela também promoveu a inovação na indústria de 
embalagens (papelão, papel, plásticas) que desen-
volveu produtos ‘anticovid’. 

Passou-se a valorizar as tabelas nutricionais e as 
datas de validades claras para segurança alimentar.

Revista A&I – Quais materiais para emba-
lagem devem ganhar mais espaço no desenvol-
vimento de embalagens em médio prazo?

• Assunta Camilo - Todas as embalagens têm 
o seu lugar nas gôndolas, com suas vantagens e be-
nefícios para diferentes aplicações. Trazendo para 
a nossa realidade atual, onde metade dos brasilei-
ros sobrevive com menos de R$ 15 por dia, segun-
do o IBGE, a melhor embalagem é a que permite o 
acesso ao consumo para mais pessoas. 

A melhor embalagem para cada aplicação é 
aquela que atende os requisitos de proteção e 
shelf life necessários. Além disso, deve-se sempre 
considerar os três pilares na escolha: social, am-
biental e econômico.

O setor de embalagem deve crescer 
como um todo para atender o crescimento 
da urbanização da população. Ainda acredito 
que as embalagens flexíveis devem crescer 
mais. Considerando materiais os quatro: PE, 
PP, PET e Papel.

Revista A&I – Em suas viagens inter-
nacionais para acompanhar eventos do 
setor, quais são as observações que prio-
riza?  

• Assunta Camilo - O Instituto de Em-
balagens sempre busca atualização contínua 
para compartilhar os melhores conteúdos 
aos participantes dos nossos cursos. Por 
isso, visitamos feiras internacionais impor-
tantes de alimentos, bebidas, doces, produ-
tos cosméticos, embalagens e processos de 
transformação e impressão. 

Sempre que possível, visito os pontos de 
venda de outros países, pois encontramos 
conceitos e aplicações diferentes para em-
balagens. O que nos dá insights e nos provo-
ca a pensar.

Por exemplo, pela primeira vez, vejo 
como main stream, a embalagem termofor-
mada para a categoria de nuggets, almônde-
gas e hambúrgueres prontos. A parte rígida 
da embalagem é transparente para visualiza-
ção dos alimentos e ainda mantêm os pro-
dutos mais íntegros.

Há inúmeras outras diferenças notadas 
nos pontos de venda. Tanto na Alemanha, 
como na Finlândia, a preocupação ambien-
tal foi a maior mudança ocorrida por lá nos 
últimos anos.


