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. INICIATIVAS RELEVANTES ADOTADAS PELO SETOR DE EMBALAGENS

É sabido que o modelo de economia linear, baseado na 
extração, produção e descarte, não é sustentável. De acordo 
com a ONU (Organização das Nações Unidas), são gerados 
mais de 2 milhões de toneladas de resíduos a cada ano. 
Isto pode ser evitado. De acordo com Assunta Napolitano 
Camilo, diretora do Instituto de Embalagens, é possível 
fazer a transição para a economia circular, preservando os 
recursos naturais do planeta, sem penalizar o crescimento 
econômico. 

 

A indústria de embalagens tem grandes desafios em sua 
agenda de sustentabilidade, mas já está transformando 
o seu modelo de negócio com iniciativas para mitigar os 
impactos ambientais. “Celebramos, além do 5 de junho, 
Dia Internacional do Meio Ambiente, todos os dias, o 
desenvolvimento de embalagens melhores para um 
mundo melhor através do conhecimento. O conhecimento 
gera inovação nos processos e embalagens para ajudar 
na preservação do meio ambiente”, afirma Camilo. 

Diante deste importante marco, o Instituto de Embalagens 
apresenta um relatório das principais iniciativas e metas 
do setor para reduzir o impacto ambiental das embalagens. 



EMBALAGENS DE AÇO
E DE ALUMÍNIO



A Brasilata, fabricante de latas de aço, está trabalhando em ações de 
conscientização ambiental dos seus colaboradores, além da implantação 
de coleta seletiva em sua planta fabril, em Jundiaí (SP). Também tem 
investido em programas de logística reversa de latas de aço para incentivar 
a reciclagem e em soluções com plástico reciclado ou reciclável. 

Reconhecendo a importância da sustentabilidade, o próximo passo da 
empresa é a adoção da agenda ESG (ambiental, social e governança). Este 
ano, o compromisso é divulgar o primeiro relatório de sustentabilidade.  

Fabricante de latas de alumínio para bebidas, a Ardagh Metal 
Packaging Brasil possui fábricas 100% zero aterro no país e os resíduos 
são usados como matéria-prima para produção de outros subprodutos, 
como tintas, paletes de madeira, recipientes plásticos etc. A empresa 
também está instalando um Regenerador Oxidativo Térmico (RTO) para 
reduzir a emissão de Compostos Voláteis Orgânicos (VOC) na fábrica de 
Jacareí (SP). E a nova fábrica de latas, em Juiz de Fora (MG), conta com 
o que tem de mais moderno em equipamentos para melhor eficiência 
energética e certificação do escritório na norma LEED, nível Gold. 

Líder mundial em embalagens de alumínio, a Ball anuncia suas metas 
globais de sustentabilidade para 2030, focadas em aprimorar a gestão 
responsável dos produtos e aumentar o impacto social para criar valor para 
seus diversos públicos de interesse. A companhia divulgou ainda uma visão 
que envolve toda a indústria, com o objetivo de garantir uma economia 
verdadeiramente circular para a cadeia de embalagens de alumínio. 

Entre seus novos objetivos de sustentabilidade, que promoverão o 
desempenho em todo o ciclo de vida de seus produtos, estão o compromisso 
de utilizar 100% de energia elétrica renovável até 2030 e zerar as 
emissões de carbono antes de 2050. Os objetivos também incluem garantir 
que todo o alumínio utilizado pela empresa seja comprado de fontes 
sustentáveis certificadas, e converter ainda 80% do volume global de 
latas para bebidas da Ball para seus designs STARcan, de peso reduzido. 

Além de seus objetivos de sustentabilidade, a Ball também divulgou 
uma visão para a indústria, chamada de “Rumo ao Ciclo Perfeito”. O texto 
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propõe um trabalho em conjunto entre marcas de bebidas, varejistas e 
fabricantes de embalagens de alumínio, para fazer com que latas, garrafas e 
copos de alumínio – os recipientes para bebidas mais reciclados do mundo 
– atinjam um índice de reciclagem global de mais de 90% (partindo 
do atual índice mundial de 69%) e uma média global de conteúdo reciclado 
por embalagem de até 85%. Hoje, o alumínio reciclado usa apenas 5% da 
energia usada pelo material virgem e as latas recicladas podem voltar 
para as prateleiras em apenas 60 dias como uma nova lata. 

Para atingir essa visão, a companhia promoverá uma ação para os 
diversos stakeholders, incluindo o desenvolvimento de um roteiro para 
o setor de embalagens para bebidas de alumínio. A empresa também 
defenderá investimentos em infraestrutura e tecnologia para dar suporte a 
um sistema de reciclagem mais eficiente e eficaz nas regiões onde opera. A 
Ball irá trabalhar com parceiros para publicar esse roadmap de reciclagem e 
plano de redução de carbono em diversas regiões nos próximos doze meses.   

Comprometida em desenvolver soluções inovadoras de embalagens que 
oferecem menor impacto ambiental, a Bispharma apresenta latas de aerossol 
e bisnagas produzidas com alumínio 100% reciclado pós-consumo. O 
uso deste material promove significativa redução de emissão de carbono a 
medida que renova os recursos utilizados. 

Aproveitando os atributos ecológicos do alumínio que é um material 
infinitamente reciclável, sem a perda de suas propriedades físicas e 
químicas, a empresa desenvolveu também uma bisnaga monomaterial, 
sem o uso de tampa plástica.  

Em outra frente de sustentabilidade visando à redução da extração de 
recursos naturais, a Bispharma apresenta a lata Liga Leve produzida com 
uma liga mais resistente, que permite reduzir o consumo de alumínio, 
mantendo as propriedades físicas do material.  



EMBALAGENS 
PLÁSTICAS 
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A reciclagem é uma das principais abordagens da indústria do plástico 
para reduzir os resíduos no meio ambiente. A Valgroup, uma das maiores 
produtoras, transformadoras e recicladoras de plástico do mundo, investe 
em inovação com tecnologias disruptivas de reciclagem, como o processo 
Deink, que consiste em um sistema de destintamento de estruturas 
impressas, como o filme shrink, no qual é possível obter material reciclado 
de maior qualidade. 

No ano passado, a empresa reciclou 130 mil toneladas de PET 
PCR, no Brasil, impactando 14 mil catadores e gerando 2,3 mil 
empregos indiretos em cooperativas. A resina PET PCR foi utilizada com 
êxito nas garrafas do guaraná Antarctica, em 2012, e, este ano, a Natural 
One lançou embalagem PET PCR 100% reciclada, inicialmente, para a 
linha de sucos naturais refrigerados de laranja e uva.  

A próxima etapa para aumentar a reciclagem de plásticos é a inauguração 
de uma planta de reciclagem avançada em 2023. A Valgroup tem 
como meta neutralizar as emissões de carbono e reciclar o equivalente a 
100% das embalagens plásticas produzidas até 2040.

Empresa do setor petroquímico e fornecedora global de matérias-
primas, a SABIC tem atuado cada vez mais para promover ações visando à 
redução do impacto nas mudanças climáticas e o aumento da circularidade 
dos produtos através do seu programa TRUCIRCLE™, que se baseia 
nos seguintes pilares: design para circularidade, apoio às iniciativas 
que promovam o fechamento do ciclo da cadeia visando à reciclagem do 
plástico, desenvolvimento de produtos circulares certificados provenientes 
da reciclagem química de plásticos pós-consumo, desenvolvimento de 
produtos de fontes renováveis certificadas como resíduos oriundos da 
indústria do papel e celulose e desenvolvimento de compostos com elevado 
teor de conteúdo proveniente da reciclagem mecânica, além de resinas de 
reforço para melhorar o desempenho de produtos reciclados.

Os produtos TRUCIRCLE™ da SABIC têm sido utilizados com sucesso em 
diversos segmentos, inclusive no de embalagens. A marca de sorvetes Magnum, 
da Unilever, foi pioneira na categoria ao usar embalagem produzida com resina de 
PP TRUCIRCLETM proveniente da reciclagem química de plásticos pós-consumo. 
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As resinas circulares certificadas TRUCIRCLE™ de PE e PP também foram 
utilizadas para produzir a bisnaga e a tampa da linha de cosméticos Clear 
Improvement™ Active Charcoal Mask em parceria com The Esteé Lauder 
Companies, Origins Naturals Resources Inc. e Albéa. 

Outro case de sucesso foi a utilização de resina de PP de fonte renovável 
certificada TRUCIRCLE™, proveniente de resíduos da indústria madeireira, 
pela IRPLAST na produção de filmes de BOPP para desenvolvimento de 
embalagens de batatas chips da empresa nórdica de alimentos Orkla.

Para a ExxonMobil, a reciclagem química é necessária como 
complemento à tradicional reciclagem mecânica, a fim de ajudar a reduzir 
o resíduo plástico no meio ambiente. A sua primeira planta de larga escala 
para reciclagem química de resíduos plásticos no complexo de Baytown, 
no Texas, deve começar a operar no final de 2022, com capacidade inicial 
de reciclar 30 mil toneladas métricas de resíduo plástico por ano, com 
possibilidade de expansão no futuro.

A empresa utilizou tecnologia própria no complexo de Baytown 
para produzir polímeros circulares e certificados pela International 
Sustainability and Carbon Certification Plus (ISCC Plus). Já foram 
feitos testes que demonstraram a capacidade de reciclar 50 toneladas 
métricas por dia. Nos testes, 1.000 toneladas métricas de resíduos 
foram recicladas, o equivalente a 200 milhões de sacolas de mercado.

Nos próximos cinco anos, a empresa tem planos para operar 500 mil 
toneladas de capacidade para reciclagem química, com unidades em 
construção ou na fase de avaliação na América do Norte, Europa e Ásia. 
Além do aumento de capacidade, a empresa formou a joint venture com 
a Agilyx Corporation, chamada Cyclyx International LLC, para fomentar 
os sistemas de coleta e triagem de resíduos plásticos necessários para a 
reciclagem química.

Com iniciativas em várias frentes, a Braskem, líder de mercado e 
pioneira na produção de biopolímeros em escala industrial, anunciou um 
aporte de R$ 130 milhões em três projetos voltados à economia circular: 
o início da construção de um Centro de Desenvolvimento de Embalagens 
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Circulares, a inauguração de uma fábrica de reciclagem mecânica e o início 
da construção da primeira planta de reciclagem avançada no Brasil com 
tecnologia desenvolvida pela Valoren. 

O Centro de Desenvolvimento de Embalagens para Economia Circular 
(Cazoolo) tem como base conceitos de Design for Environment (DfE) e 
Análise de Ciclo de Vida (ACV) para desenvolvimento de embalagens 
inovadoras e sustentáveis. Equipado com equipamentos de ponta para 
prototipagem rápida, o Cazoolo estará aberto a toda a cadeia de embalagens 
plásticas e terá como objetivo acelerar o avanço da circularidade das 
embalagens na região.

Além do Centro, a Braskem investiu na instalação de uma planta de 
reciclagem mecânica em Indaiatuba (SP) em parceria com a Valoren, empresa 
desenvolvedora de tecnologia e gestora de resíduos para transformação 
em produtos reciclados. A expectativa é de que anualmente 250 milhões 
de embalagens de polietileno e polipropileno pós-consumo 
sejam transformadas em 14 mil toneladas de resina com alta 
qualidade, que, por sua vez, passarão a ser reutilizadas como matéria-
prima na indústria de transformação. 

Para complementar o fechamento do ciclo da economia circular, a 
Braskem e a Valoren pretendem construir uma unidade de reciclagem 
avançada também em Indaiatuba, que deverá começar a operar no primeiro 
trimestre de 2023, com capacidade de seis mil toneladas de produtos 
circulares por ano.

Especializada no desenvolvimento e produção de filmes e embalagens 
plásticas flexíveis, a Lord tem um portfólio de filmes plásticos sustentáveis: 
Ecofilm PCR: filmes produzidos com resinas PCR (plástico pós-consumo); 
Ecofilm Bio: filmes produzidos com aditivo biodegradável; Ecofilm One: 
filmes monomateriais; Ecofilm Innov: filmes produzidos com resinas 
provenientes de fontes renováveis.

Além disso, a empresa desenvolveu o Projeto ECO para desmistificar 
as verdadeiras atribuições do plástico e evidenciar sua contribuição para 
a evolução do homem e sua efetiva sustentabilidade. Reconhecendo que 
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toda e qualquer mudança almejada deve começar de dentro para fora, 
o objetivo principal da iniciativa é instruir os voluntários de empresas 
privadas da cadeia de transformação, para que se tornem multiplicadores 
dessa mensagem positiva na comunidade. Como segunda etapa, o Projeto 
ECO será reproduzido em escolas da rede municipal.

O compromisso com sustentabilidade da Sealed Air visa aprimorar 
suas inovadoras soluções de embalagens para serem 100% recicláveis 
ou reutilizáveis até 2025. A empresa também vai priorizar o uso 
de materiais reciclados, com uma meta ambiciosa de 50% de conteúdo 
reciclado, expandindo modelos de reutilização para embalagens e liderando 
as negociações com parceiros em todo o mundo para aumentar os índices 
de reciclagem e reutilização.  

Em outra frente, em 2019, a Sealed Air tornou-se parte da AEPW 
- Alliance to End Plastic Waste, uma organização global sem fins lucrativos 
comprometida em investir em soluções para ajudar a eliminar o lixo plástico 
no meio ambiente. A iniciativa pretende investir US$ 1,5 bilhão nos 
próximos cinco anos, para minimizar o impacto dos resíduos plásticos no 
meio ambiente, com foco particular no oceano. 

Em 2020, a companhia firmou  um acordo de colaboração com a Plastic 
Energy, empresa líder do setor em tecnologia de reciclagem avançada 
que atua para criar uma economia circular para os plásticos, desviando 
os resíduos  de aterros sanitários e oceanos.  A tecnologia da Plastic 
Energy processará até 300 mil toneladas de plásticos até 2025. A 
parceria com a Sealed Air ajudará ainda a criar um novo fluxo de reciclagem 
para plásticos que tradicionalmente não são recicláveis.

O modelo de negócio wall to wall (parede a parede) da Logoplaste, 
fabricante de embalagens plásticas rígidas, tem um impacto imediato 
na redução da pegada de carbono, o equivalente a 14.962 
toneladas de CO2 por ano ou 8.500 voos por ano de Londres a 
Nova York num Boeing 747. O modelo permite o fornecimento just 
in time que elimina estoques, além de eliminar embalagens secundárias 
e o transporte de embalagens vazias, ou seja, o equivalente a 25 mil 
caminhões fora de circulação.
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A companhia tem 69 plantas no mundo, das quais 69% são operadas no 
modelo wall to wall. No Brasil, a Petronas adotou o modelo de negócio parede 
a parede. As embalagens fluem diretamente da produção para as linhas de 
enchimento, eliminando 10 toneladas de emissões de CO2 por ano. 

Além disso, a embalagem utiliza tecnologia de multicamadas EBM, que 
permite utilizar conteúdo reciclado para embalar lubrificantes. A expectativa 
é de reduzir em 750 toneladas a utilização de resina virgem por ano.

O comprometimento da 3M com sustentabilidade vem de décadas. 
Seu departamento ambiental foi criado em 1970. O célebre programa 
3P (Prevenção da Poluição se Paga) foi lançado em 1975, sendo um dos 
primeiros programas corporativos do mundo voltados para ecoeficiência. 
Desde 1998, a empresa faz a gestão do ciclo de vida de seus produtos e, a 
partir de 2019, ela instituiu que qualquer novo produto lançado deve ter 
pelo menos um valor tangível de sustentabilidade em sua proposta.

Em 2020, a 3M anunciou investimento global de US$ 1 bilhão para 
atingir metas ambiciosas nas áreas de clima, circularidade e comunidades, 
como a neutralidade de carbono até 2050, redução de uso da 
água em 25% até 2030 e uso de 50% de energia oriunda de fontes 
renováveis de energia até 2025. 

Em 2021, a companhia reduziu 8,5M kg de plásticos virgem de origem 
fóssil e assumiu o compromisso de reduzir o uso de plástico virgem de 
origem fóssil em 60M kg (globalmente) até 2025, considerando produtos 
e embalagens. Para isso, será utilizado conteúdo reciclado, bio-based e 
redução do uso de plásticos. 

Um exemplo positivo do Brasil é o recente lançamento da primeira 
embalagem com conteúdo 100% de material PCR para a linha de 
polimento da área automotiva. Esse projeto foi idealizado através do 1º 
Hackathon de Sustentabilidade da 3M na América Latina em 2020 e 
contou com o engajamento da Plimax, que já era fornecedora da 3M, e da 
Wise, produtora de resinas termoplásticas e perfis poliméricos fabricados 
a partir de materiais plásticos recicláveis.  
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Como parte da estratégia de circularidade, a Evertis está incorporando 
conteúdo reciclado na produção de filmes barreira. Cada tonelada de PET 
virgem que é substituída por PET reciclado resulta em 40% menos 
transporte de processo, 75% menos demanda total de energia e 
60% de redução nas emissões de gases de efeito estufa. Em 2021, o 
grupo incorporou 30 mil toneladas de PET reciclado, o que representa 
a economia média anual de energia de 78 mil residências.

A empresa já incorporou conteúdo reciclado para aplicações em blisters, 
produtos de higiene e bens de consumo. A Evertis Brasil passará a 
incorporar conteúdo reciclado também para as aplicações alimentícias a partir 
de novembro de 2022. Em 2021, a empresa passou por inovações e reformas 
de equipamentos, permitindo reduzir pela metade o consumo anual de água e 
a intensidade hídrica e diminuindo o impacto no meio ambiente.

Além disso, a Evertis mantém equipes de inovação de produtos focadas 
no desenvolvimento de soluções totalmente recicláveis visando cumprir a 
meta de 100% de reciclabilidade dos produtos.

Fabricante brasileira de embalagens plásticas, a Igaratiba realiza 
várias iniciativas visando uma contribuição cada vez mais efetiva para a 
sustentabilidade ambiental. Em 2021, a empresa utilizou 2.225 toneladas 
de PET PCR. Isso significa a retirada de mais de 135 milhões de garrafas 
do meio ambiente (referência em garrafas de 500 ml). 

Esse resultado é possível graças aos investimentos relevantes em 
tecnologia para transformação de frascos, com duas e três camadas, 
favorecendo, assim, a utilização de resinas pós-consumo (PCR), 
aumentando exponencialmente as possibilidades de maior absorção de 
resinas PCR junto aos nossos clientes.

A empresa também reduziu em 6,88% a emissão de CO2, 
contribuindo para a diminuição do aquecimento global e comprometimento 
da camada de ozônio (conforme inventários de GEE - GHG Protocol). 
Melhorou em 6,56% a eficiência na relação consumo de energia elétrica 
x transformação através de diversas ações tecnológicas (substituição de 
tecnologia) e ações individuais (conscientização dos colaboradores). Trata-
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se de uma economia suficiente para abastecer 1.038 residências por ano, 
de acordo com os dados de consumo médio da região.

Outra importante prática da empresa é o uso de materiais de fontes 
renováveis. Utilizou 15,4% de polietileno verde na fabricação de 
frascos, com emissão zero de CO2, representando uma redução de 744 
toneladas no uso de polietileno de origem mineral não renovável.

A Igaratiba também investe em logística reversa, reaproveitando as 
caixas de papelão ondulado e evitando o consumo de 732 toneladas 
de papelão e o corte de 8.040 árvores de eucalipto. As caixas de 
papelão são compostas por 25% de bagaço de cana-de-açúcar e material 
reciclado, o que evitou o corte de 12.893 árvores de eucalipto. Também 
destinou 238 toneladas de papelão para reciclagem, poupando 
mais de 2.626 árvores. Com essas reduções de consumo de caixas de 
papelão, seria possível formar uma floresta com 23.600 árvores.

Fabricante de bisnagas plásticas, a C-Pack tem investido em várias 
frentes de sustentabilidade, como o uso de PE verde, proveniente da cana-
de-açúcar, resina PCR e monomateriais. “Começamos a produzir nossas 
bisnagas de PE verde em 2012 de forma tímida, com 1 milhão de unidades. 
No ano passado, ampliamos o uso, produzindo 41 milhões de bisnagas 
de PE verde, o que representa 27% da nossa produção”, destacou 
André Kehrwald, diretor de inovação e qualidade da empresa. Tais práticas 
levaram a empresa a atingir o valor de 2,61 de impacto à biodiversidade 
em uma escala de 0 a 1000.

A Indorama Ventures, líder global na produção de resinas 
PET, com uma capacidade de produção de 9 mil toneladas por ano, 
faturamento de R$ 10,6 bi e presença em 34 países, está investindo US$ 
1.5 bilhão globalmente para expandir as instalações de reciclagem e a 
produção sustentável, incluindo o aumento de sua capacidade de reciclagem 
para 750 mil toneladas de garrafas PET PCR por ano até 2025. 

A companhia apresentou metas ambiciosas: até 2025 reduzir 10% 
da emissão de CO2, 5% do consumo de energia e ampliar em 
10% o consumo de energias renováveis em toda sua operação 
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global. Uma das inovações da companhia é o Single Pellet Solution que 
permite adicionar entre 10% e 30% de PCR no processo de fabricação da 
resina virgem, que oferece as mesmas propriedades. “Ela já foi aprovada 
pela ANVISA e está disponível no Brasil”, revelou Raffaela Andrade, 
gerente de operações da Indorama Ventures.

Com o propósito de criar química para um futuro sustentável, 
a BASF atua de forma criativa, colaborativa, responsável e empreendedora. 
Para trabalhar junto aos clientes, fornecedores e parceiros, a companhia 
desenvolve e aplica de forma sistêmica processos, metodologias e práticas 
que geram transparência e oportunidade de colaboração para busca de 
soluções sustentáveis. Alguns exemplos são a metodologia de classificação 
de portfólio “Triple S”, cálculo de pegada de carbono dos produtos com a 
ferramenta “SCOTT”, iniciativas com a “Sustainable Week” (6 a 10/6/2022), 
ReciChain, SustenBOT, Integrare, entre muitas outras.

No segmento de embalagens, a empresa atua com soluções para adesivos, 
papel e tintas de impressão que contribuem para a sustentabilidade dessa 
cadeia. Para reciclabilidade, a BASF desenvolveu um adesivo acrílico 
base água, o “recyclable friendly” Acronal RCF 3706, uma alternativa 
sustentável para as embalagens que são fortemente demandadas pelo 
aumento de entregas domiciliares (e-commerce). Esse adesivo, além de 
garantir boa performance de adesão no papelão, foi testado e aprovado pelo 
PTS Foundation como reciclável, ou seja, não prejudica a repolpabilidade 
do papel e papelão. Os adesivos acrílicos wash-off para garrafas retornáveis 
são facilmente extraídos das embalagens em banho de soda e temperatura, 
permitindo a reutilização da garrafa. 

A linha acResin contribui em diferentes rotas de sustentabilidade, 
principalmente no quesito melhoria de eficiência, pois se trata de um 
adesivo 100% sólido, eliminando assim o canal de secagem, o que traz 
economia energética para o processo. Além disso, é isenta de componentes 
migráveis, o que permite seu uso em contato com alimento e pele.

Além dos PSAs, a BASF tem um portfólio de adesivos base água para 
laminação de embalagens flexíveis, que atende todos os níveis de performance 
desse mercado, garantindo segurança para operação e consumidor final.
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A linha de barreiras é uma alternativa para mercado papeleiro e 
convertedores, que permite a substituição do polietileno e garante a 
reciclabilidade da embalagem. Estão disponíveis soluções para barreira à 
água e gordura e ao vapor d’água. Além de garantir excelente performance 
de barreira, esses produtos não impactam na reciclabilidade dos materiais.



EMBALAGENS DE PAPEL, 
PAPELCARTÃO E PAPELÃO 
ONDULADO
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A sustentabilidade sempre esteve presente nos mais de 120 anos de 
história da Klabin e, em 2020, a companhia lançou a Agenda Klabin 2030 
com a definição dos KODS – Objetivos Klabin para o Desenvolvimento 
Sustentável, alinhados à agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. 
Entre as metas, a companhia se compromete a zerar a destinação de resíduos 
industriais para aterros, reduzir em 20% o consumo específico de 
água industrial e reduzir a participação de combustíveis fósseis 
para garantir uma matriz energética de, no mínimo, 92% 
renovável, entre outros. 

As embalagens de papel são parte fundamental da construção de um 
futuro consciente e a Klabin fabrica produtos a partir de fontes naturais 
e renováveis, que geram subprodutos (não mais resíduos) para diversos 
setores, como o de cosméticos e construção. Entre tantas soluções 
inovadoras e ecológicas, está o EkoMix, embalagem produzida com papel 
dispersível, que pode ser integrada ao processo de mistura no momento 
da preparação do concreto, contribuindo para reduzir os resíduos na 
construção civil. A solução é biodegradável, produzida a partir de matéria-
prima vinda de florestas plantadas e certificadas. 

A companhia também investe em barreiras sustentáveis há mais de 10 
anos, tendo consolidado no mercado soluções como o Klafold FZ e Klafold 
GB, que já dispensam a aplicação de plástico associado ao papel-cartão 
para obtenção de barreira. Em 2021, anunciou o investimento de R$ 
40 milhões em tecnologia para aplicação de barreira dispersível em 
papel-cartão utilizado para a produção de  diversos tipos de embalagens 
presentes no dia a dia. A solução mantém as características de reciclagem 
e compostagem originais do papel, sendo uma alternativa mais sustentável 
às opções atuais.  

A redução das emissões CO2 é tema prioritário para a Klabin, que possui um 
histórico de investimentos e adoção de tecnologias de baixo carbono ao longo 
de sua trajetória. Por meio desse trabalho, a companhia alcançou resultados 
relevantes nos últimos anos, como a redução de 67% nas emissões de 
CO2 equivalente por tonelada de produto gerado de 2003 a 2021. 
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A Klabin é uma das primeiras empresas brasileiras a se comprometer 
com a redução de emissões com base na ciência. Ano passado, teve suas 
metas aprovadas pela Science Based Targets initiative (SBTi), na qual se 
comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa (escopos 1 e 
2) em 25% por tonelada de celulose, papel-cartão e embalagens até 2025, 
e em 49%, até 2035, levando em consideração o ano-base 2019.

O compromisso da Papirus com o meio ambiente está no DNA da 
empresa desde a sua fundação. Já são 70 anos de história tendo entre 
seus pilares a sustentabilidade, aplicada ao processo produtivo e em ações 
engajadas com a economia circular, que fazem a companhia ser capaz de 
produzir papel-cartão com menos impacto ambiental, usando matéria-
prima virgem certificada e controlada e aparas de papel coletadas por 
catadores e aparistas.

 
Para fortalecer sua posição como a maior recicladora do segmento de 
papelcartão, a empresa aderiu à plataforma da cleantech Polen, visando 
certificar e catalogar informações referentes à rastreabilidade e origem 
dos materiais reciclados recebidos das cooperativas e de outras fontes e 
transformá-los em créditos de reciclagem. Esses créditos são transferidos 
para os fabricantes de grandes marcas de consumo, que assim podem 
atestar seu compromisso com o meio ambiente e a destinação correta das 
embalagens, como determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Este projeto consolida a atuação da Papirus como empresa pioneira na 
reciclagem de embalagens de papel-cartão e que atua desde a captação 
junto às cooperativas até a reciclagem, funcionando como importante 
ferramenta da economia circular.

O Ciclo Bom é um projeto de economia circular desenvolvido pela 
BO Packaging com o apoio da Ibema e da startup de logística reversa 
inteligente Green Mining, que tem como objetivo dar uma nova vida aos 
copos de uso único da rede de cafeterias Starbucks, transformando-os em 
luvas de copos para bebidas quentes. Teve início no ano passado em três 
lojas em São Paulo e até o momento já reciclou mais de 100 mil copos. 
Em 2022, o projeto será expandido para mais seis lojas. 
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Todos os copos coletados são encaminhados para a unidade fabril 
da Ibema, localizada em Embu das Artes (SP), para reciclagem e conversão 
em novas matérias-primas, como o papel-cartão Ibema Ritagli, a primeira 
embalagem do Brasil a oferecer as comprovações de logística reversa. 

Referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e 
inovadoras, de origem renovável, a Suzano tem como propósito renovar a 
vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo 
e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais 
de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além 
da joint operation Veracel. 

Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões 
de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis 
por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na 
inovabilidade – inovação a serviço da sustentabilidade – e nos mais 
elevados níveis de práticas socioambientais e de governança corporativa, 
com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos.

Até 2030, a empresa tem como metas tirar 200 mil pessoas da linha 
de pobreza em suas áreas de atuação. Também quer ser mais positiva 
para o clima, removendo 40 milhões de toneladas de CO2 do meio 
ambiente e se compromete a oferecer 10 milhões de toneladas 
de produtos de origem renovável, desenvolvidos a partir da biomassa 
para substituir plásticos e outros derivados de petróleo. 

A economia circular é a base na fabricação de papel com uso de aparas 
como matéria-prima na MD Papéis. As aparas pré-consumo fazem parte 
da receita do papel da empresa. Outras práticas positivas ao meio ambiente 
são a utilização de matérias-primas provenientes exclusivamente de áreas 
de reflorestamento e o Programa Aterro Zero para coprocessamento dos 
resíduos gerados pela empresa, reaproveitando-os como combustível 
para geração de energia em outros processos e gerando benefícios que são 
compartilhados por todos. 
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 Na WestRock, empresa global em soluções únicas e sustentáveis em 
papel e embalagens, o compromisso com a sustentabilidade permeia todo 
seu negócio integrado no Brasil: são 54 mil hectares de florestas, 
uma fábrica de papel HyPerform® e rede de unidades de fabricação de 
papelão ondulado, com quatro plantas estrategicamente localizadas em 
três estados do país. 

Todos os produtos, desde o negócio florestal (sementes, mudas e toras 
de madeira), a linha de papéis HyPerform® e as embalagens de papelão 
ondulado, são de fonte renovável, biodegradáveis e recicláveis. Os papéis 
e embalagens têm como matéria-prima somente fibras naturais, tanto 
virgens – provenientes de florestas plantadas duplamente certificadas e 
de fontes responsáveis – quanto recicladas, vindas da economia circular. 

O modelo de negócio é regenerativo. Apenas em 2020, os 54 mil hectares 
de florestas plantadas e preservadas removeram da atmosfera mais 
de 556 mil toneladas de CO₂. Do ponto de vista de produto – as 
embalagens de papelão ondulado – a cada 1 tonelada de papelão produzido, 
mesmo após considerar o carbono emitido em toda a cadeia, ainda há um 
saldo positivo de mais de 600 kg de CO2eq*. 

Por meio de investimento em pesquisa, tecnologia e inovação, a empresa 
desenvolveu a linha de papéis HyPerform®, que oferece maior performance 
e resistência por gramatura, o que significa redução do uso de fibras em 
até 18%, no mínimo, com a mesma eficiência e desempenho. A empresa 
utiliza biocombustíveis para 85% da geração de energia necessária para 
produção de papel, reduzindo o uso de combustíveis fósseis em nossas 
operações.

A WestRock retira do mercado, todos os anos, mais de 95 mil toneladas de 
papel e papelão pós-consumo, que voltam para a sua a fábrica de reciclagem 
de aparas, em Três Barras (SC), onde são processadas e incorporadas a 
novos produtos. Também promove a reciclagem anual de cerca de 1.400 
toneladas de resíduos plásticos, além de 500 de resíduos metálicos, que são 
destinados a parceiros que os transformam em matéria-prima para novos itens.
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Elaborado conforme a Resolução CVM 14/2020 e com fundamento nas 
diretrizes e orientações técnicas da International Framework (IR), da Global 
Reporting Initiative (GRI) e dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, o Relato Integrado (ESG) 2021 da Irani Papel e 
Embalagem S.A., uma das principais indústrias de papel e embalagens 
do Brasil, apresenta as ações ambientais, sociais e de governança realizadas 
em todas as suas unidades e empresas controladas no ano passado. Para 
isso, foram considerados os seis capitais da companhia: Financeiro, Social 
e de Relacionamento, Humano, Intelectual, Manufatura e Natural.

Entre os principais dados apresentados no Relato Integrado (ESG) 2021 
está a venda de créditos de carbono no valor de mais de R$ 1,7 milhão e 
investimentos superiores a R$ 10 milhões em processos de gestão 
ambiental. No que diz respeito aos compromissos socioambientais, a Irani 
se comprometeu a reduzir em 30% o uso específico de água em seu 
processo produtivo e ser autossuficiente em geração de energia renovável, 
além de ter 100% de energia renovável em todos os negócios até 
2025. A companhia também pretende zerar o envio de resíduos não 
perigosos para aterro e aumentar em 20% o saldo positivo de emissões e 
remoções dos Gases de Efeito Estufa (GEE).

A Paraibuna Embalagens é uma empresa recicladora que atua 
transformando aparas em novos papéis, chapas e embalagens de papelão 
ondulado. Mensalmente, 15 mil toneladas de aparas são recicladas. 

Dentro do ecossistema da reciclagem, a empresa reconhece a 
importância crucial da atividade dos catadores para a criação de uma 
realidade mais sustentável. Por isso, criou há dois anos, o projeto 
“Plantar e Colher”, que promove a inclusão socioeconômica dessa 
categoria com oferta de subsídios para que tenham condições dignas e 
seguras para a execução do serviço, além de fornecer qualificação por 
meio de diferentes ações de desenvolvimento, que resultou na melhoria 
de cerca de 10% da qualidade do material que é recebido na indústria. 

A Paraibuna Embalagens também fomenta a coleta seletiva, 
interligando catadores a outros parceiros, como escolas e empresas 
promotoras de eventos. A ideia é estimular o descarte de resíduos de 
maneira sustentável e o catador a direcionar os materiais de modo 
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correto, aumentando a própria renda e fazendo girar a lógica da 
sustentabilidade.        

 Um dos principais fornecedores de soluções de embalagens de papelão 
do mundo, a Smurfit Kappa anunciou uma redução de 41,3% das 
emissões de CO2 em sua linha de produção global nos últimos 16 anos. 
O resultado representa uma melhoria de mais de 6% no comparativo 
com o ano anterior. O objetivo de reduzir em 55% as emissões de 
carbono até 2030 também avançou significativamente em 2021 
e agora resta uma margem de apenas 13,7%.

Outros resultados divulgados no Relatório de Sustentabilidade do Grupo 
Smurfit Kappa (SDR) estão relacionados ao uso de água. Mesmo com uma 
meta arrojada de diminuição de 1% do consumo de água por ano, de 2020 
para 2021, a companhia conseguiu reduzir o consumo em 6,2%.

Ainda no último ano, a empresa conseguiu reduzir 29,2% dos resíduos 
destinados ao aterro industrial, um total de 127 toneladas a menos. Até 2025, 
o objetivo é diminuir 30% do volume de resíduos.

No Brasil, para atingir o objetivo de Net Zero até 2050, por exemplo, 
a empresa prioriza o uso de biomassa nas caldeiras em praticamente 
todas as operações. Já em complemento às metas de consumo de água, a 
Smurfit Kappa aumentou o volume de recirculação nas plantas regionais, 
promoveu treinamentos de uso consciente do líquido e aumentou o volume 
de utilização de água recuperada das ETEs (Estação de Tratamento de 
Efluentes).

A companhia ainda comemora a venda de 100% de suas embalagens 
como produtos certificados FSC (Conselho de Manejo Florestal), iniciativa 
para a conservação ambiental e desenvolvimento sustentável das florestas 
ao redor do mundo.

Em relação às metas de redução de resíduos, a Smurfit Kappa investiu 
na aquisição de prensas para todas as plantas de fabricação de papel, com o 
objetivo de reduzir os resíduos que seguem para os aterros.
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O cuidado com o meio ambiente e a preocupação na destinação correta 
de resíduos é uma preocupação presente na vida de todos atualmente. 
A Vidroporto, fabricante de embalagens de vidro, investe mais uma vez 
na reciclagem de embalagens de vidro e promove um upgrade no projeto 
ecopontos, criado pela companhia em 2018, que distribui pela cidade oito 
coletores para o descarte correto de vidro pela sociedade, onde o recurso 
financeiro gerado pelo caco de vidro captado nos coletores, é destinado à 
APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Porto Ferreira 
(SP), onde está localizada a empresa.

Diferentemente do projeto iniciado há quatro anos, o Projeto Recicla 
Vidro conta com mais de 30 pontos de coleta de embalagens de vidro 
espalhados pela cidade, além de aproximar ainda mais a população da 
oportunidade de descartar corretamente as embalagens de vidro que tem 
em suas casas e comércio.

A Vidroporto adquiriu também um caminhão próprio para fazer toda 
a logística de retirada do vidro dos coletores para ter mais controle e 
autonomia no processo de captação do vidro. “É importante lembrar que 
a Vidroporto foi a 1ª empresa fabricante de vidro da América Latina a 
montar uma Usina de Beneficiamento de Caco Automatizada, que garante 
um menor consumo de recursos naturais na fabricação do vidro, como 
areia e também o calcário, e ainda diminui a emissão de gás carbônico 
durante o processo de fusão do material”, afirma Edson Rossi, presidente da 
Vidroporto. “Para cada tonelada de vidro recuperado, deixamos 
de gerar mais de 200 kg de CO2”, acrescenta. 

O Projeto Recicla Vidro tem como piloto a cidade de Porto Ferreira. 
Contudo, o planejamento é para que seja expandido para as cidades da 
região, bem como seja replicado na unidade Nordeste, localizada em 
Estância (SE).
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Investimentos em tecnologias para expansão do portfólio de produtos 
sustentáveis, redução de resíduos e neutralização das emissões de carbono 
estão entre as principais iniciativas da Avery Dennison, líder mundial 
em ciência de materiais, tem seguido uma agenda positiva norteada por 
práticas ESG que englobam ações como o desenvolvimento de produtos 
que promovam a economia circular, a redução dos impactos ambientais 
das operações e cadeias de suprimentos e a atuação como uma força para 
o bem, criando valor para todas as partes interessadas. 

A companhia desenvolveu o portfólio de rótulos autoadesivos Sustainable 
Advantage. Entre as linhas de produtos, destacam-se a tecnologia CleanFlake, 
que facilita o processo de reciclagem de frascos PET sem contaminação, 
eliminando a etiqueta sem deixar resíduos na embalagem; o Wash Off, 
tecnología de rótulo removível que possibilita que embalagens sejam 
facilmente recicladas ou reutilizadas; e outra solução já disponível no mercado 
brasileiro de rótulos autoadesivos, o novo liner r-PET, que contém 30% de 
material reciclado, proveniente de garrafas PET. 

“São soluções que permitem os convertedores de rótulos e marcas a 
reduzirem seu impacto ambiental, satisfazem a demanda do consumidor, 
aumentarem a capacidade de reciclagem e responderem com eficácia 
às crescentes regulamentações governamentais ao redor do mundo. 
Como parte fundamental para o caminho à regeneração, o Sustainable 
Advantage permite circularidade, melhora o desempenho ambiental 
e facilita a transparência em toda a cadeia de abastecimento”, afirma 
Ronaldo Mello, vice-presidente e gerente-geral da Avery Dennison na 
América Latina. 

Comprometida em ações que contribuam para a redução do efeito estufa 
e o consequente aquecimento global, a Avery Dennison tem como meta 
zerar as emissões líquidas de carbono até 2050. Protagonista nas ações 
que levarão a um futuro regenerado, em 2021 a companhia já atingiu o 
percentual previsto para 2025.



TECNOLOGIA: MÁQUINAS DE 
EMBALAGENS E CHAPAS FLEXOGRÁFICAS



Em cada operação, a BOBST assume os compromissos de 
sustentabilidade: suprimentos, logística, operações e funções de suporte 
estão comprometidos a minimizar os impactos de suas atividades, com 
redução de consumo de materiais, recursos naturais, energia, redução de 
resíduos e participar da cadeia de reciclagem. Também aborda aspectos 
socioeconômicos relacionados à inclusão social, a exemplo do Brasil, 
onde a empresa emprega diversas mulheres em posição de liderança e na 
operação.

Os equipamentos BOBST são projetados desde a prancheta para 
minimizar os impactos da cadeia produtiva das embalagens, com real 
redução de refugos de produção e do consumo de matérias-primas, 
como papel-cartão ou filmes plásticos), possibilitar o processamento de 
materiais mais sustentáveis, como filmes plásticos monomateriais com 
propriedades de proteção equivalente aos laminados (reciclabilidade) 
através de parcerias com fornecedores de resinas, adesivos etc. 

Os projetos sempre consideram eventuais pontos de risco e a ergonomia 
e facilidade de uso pelos operadores para aumentar a segurança e bem-
estar. Além disso, os equipamentos são atualizáveis, o que aumenta a sua 
vida útil. 

A principal contribuição da BOBST é permitir o processamento de 
embalagens e materiais mais sustentáveis, por exemplo, o investimento 
em tecnologia de impressora digital, que permite a conversão de baixos 
volumes de rótulos ou embalagens flexíveis com geração de refugo 
virtualmente ZERO em set-up de máquina, além de ser uma tecnologia 
de baixo consumo de energia, tintas base UV e base água (sem solventes).

Baseado na iniciativa da Europa de criar uma economia circular para os 
produtos plásticos, que constitui de várias iniciativas, entre elas a redução 
de uso de plástico e reciclagem, a Multivac, fabricante de máquinas de 
embalagens, está atuando em várias frentes nestes dois aspectos. 

Para reduzir o consumo de plástico, a empresa adotou as seguintes 
práticas: uso de filmes mais finos, otimização dos formatos para reduzir 
a área de filme necessário para produzir as embalagens, soluções paper 
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board e paper tray com laminação de filmes extremamente finos 
para reduzir em até 80% o consumo de plástico, lançamento de 
uma termoformadora que lamina em paper trays a camada de plástico 
para depois produzir embalagens estilo termoformado e soluções 100% 
de papel para embalagens de frutas e legumes.  

A Multivac também está trabalhando junto a parceiros fabricantes de 
filmes em soluções monomateriais para viabilizar a reciclagem.  

Não é de hoje que a DuPont norteia suas ações, globalmente, pela 
sustentabilidade ambiental, social e econômica. E uma das ações mais 
recentes neste sentido é a Análise de Ciclo de Vida (ACV) que compara 
a flexografia à rotogravura e o processo térmico de gravação de chapas 
Cyrel® FAST com o processo tradicional que utiliza solvente. Os resultados 
deste ACV mostraram que a impressão flexográfica é mais vantajosa, do 
ponto de vista ambiental, que a rotogravura graças a um consumo de 
energia não renovável 46% menor e a uma redução de 51% no potencial de 
aquecimento global. 

O estudo mostra ainda que o processamento térmico das chapas 
flexográficas tem uma pegada ambiental menor que o processo à base de 
solventes. O sistema Cyrel® FAST tem um impacto de aquecimento global 
38% menor e um consumo de energia não renovável também 56% inferior 
aos dos sistemas digitais com solvente. 

Além disso, no recém-publicado ‘Relatório de Sustentabilidade’, a 
DuPont descreve seus Objetivos de Sustentabilidade 2030 alinhados 
aos ODSs da ONU. Entre eles, o compromisso de levar para o mercado 
inovação sustentável e garantir um roadmap de ações que guie a empresa 
nestes desafios.
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Sobre o Instituto de Embalagens

Fundado em 2005, o Instituto de Embalagens atua na formação 
e capacitação de profissionais da cadeia de embalagens. O trabalho 
consiste na coordenação e realização de cursos, encontros, treinamentos e 
publicações técnicas.

Desde a criação do Kit de Referências de Embalagens, primeiro material 
didático do Instituto, a entidade já publicou 21 livros e realizou 97 cursos e 
133 eventos, com a participação de 14.443 mil profissionais.

 A crença do Instituto de Embalagens é de que melhores embalagens 
promovem um mundo melhor.



www.institutodeembalagens.com.br
consultora@ideembalagens.com.br
(11) 2854-7770 | (11) 3431-0727
(11) 972177403
Calçada das Tagetes, 27 – Condomínio 
Centro Comercial Alphaville,Barueri
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