
A Visão Completa.
 Nossa análise de desempenho ambiental ao longo do ciclo de vida do produto.



  Existem objetivos 
que sempre devem 
ser alcançados. 
    

    Hoje, podemos oferecer aos nossos clientes e consumidores ao redor do mundo emba -

lagens ecologicamente vantajosas para alimentos longa-vida. E gostaríamos de continuar 

assim no futuro. Estamos estabelecendo metas ambiciosas, para reduzirmos ainda mais 

a pegada ecológica de nossos produtos e processos de produção. Porque acreditamos que 

sempre há espaço para melhorar.

    

    Este é o desafio que estabelecemos para nós mesmos. E para cumpri-lo, temos todas as 

informações necessárias do ciclo de vida de nossa embalagem: da extração e refinamento 

das matérias-primas, até o descarte ou reciclagem, após sua utilização. Avaliações inde -

pendentes sobre o ciclo de vida, minuciosamente auditadas, realizadas por institutos 

especialistas, nos ajudam a fazer mudanças para produzir o melhor benefício possível 

para o ambiente. Para nós, isto significa “desenvolvimento sustentável”, no sentido 

original da palavra.

    

    Estamos plenamente convencidos do caminho que devemos seguir e continuaremos 

a agir em direção ao que realmente importa: o meio ambiente e as gerações que virão 

depois de nós.  

  Rolf Stangl 

    CEO SIG Combibloc  



  No caminho certo.
    

    Pensar e agir de uma forma ecologicamente correta fazem 

parte da estratégia corporativa global da SIG Combibloc. 

Agora, estamos reunindo todos os números relevantes de 

desempenho ecológico, relacionados aos nossos processos 

de produção ao redor do mundo. O período dos relatórios 

vai de 1º de Janeiro de 2004 a 31 de Dezembro de 2009. 

Este documento determina claramente nossa conduta res -

ponsável em termos de proteção do meio ambiente e é 

produzido para o benefício de todos os stakeholders – em 

primeiro lugar, e mais importante, os representantes da 

indústria de alimentos e varejo, assim como organizações 

que lidam com proteção ambiental e ao consumidor. Como 

fonte de informação, também pode ser de utilidade para 

fornecedores, autoridades públicas, consumidores e fun -

cionários. O documento incorpora dados sobre a fabricação 

de embalagens cartonadas e tampas. Os números apre -

sentados sobre o desempenho específico de produção cor -

respondem a um metro quadrado de material de embalagem 

fabricado. Os números nos diagramas de consumo corres -

pondem a cálculos percentuais, segundo os quais o primeiro 

ano relatado (2004) foi tratado como equivalente a 100 %. 

Os números relacionados à produção incorporam os dados 

relacionados às seguintes plantas da SIG Combibloc:

    

     Linnich, Alemanha• 

     Lutherstadt Wittenberg, Alemanha• 

     Saalfelden, Áustria• 

     Neuhausen / Rheinfall, Suíça • 

(SIG allCap AG, Fabricação de tampas) 

     Rayong, Tailândia• 

     Suzhou, China  • 

  Pg.18      Avaliações de ciclo de vida
    Avaliações de ciclo de vida, cientificamente 

seguras, com garantia ISO, ajudam a identificar 

onde podemos agir com mais eficácia para 

minimizar ainda mais o impacto ambiental de 

nossas embalagens cartonadas.    

  Pg. 8      Nós protegemos os 
alimentos. E nos importamos com 
o meio ambiente 
    Como um dos líderes mundiais na fa -

bricação de embalagens cartonadas e 

máquinas de envase para alimentos 

e bebidas, precisamos garantir que a 

qualidade, inovação e o cuidado com 

o meio ambiente andem de mãos dadas.  

  Pg.10      A visão completa
    Consideramos a análise de desempenho 

ambiental de nossas embalagens ao longo 

de todo o ciclo de vida do produto.  

  Pg. 28      Nossa ambição
    Queremos nos certificar de que nossas emba -

lagens estão entre os sistemas mais ecolo -

gicamente corretos disponíveis para alimentos 

e bebidas. A escolha das matérias-primas que 

utilizamos oferece a oportunidade mais eficiente 

para contribuirmos com a proteção do meio 

ambiente. Além disso, também olhamos adiante 

para o ciclo de vida do produto para identificar 

objetivos ambientais, determinar ações apro -

priadas e implementá-las de forma consistente.  

  Pg. 30      Produção de matéria-prima
    Embalagens cartonadas são fabricadas com 

até 75 % de recursos renováveis (madeira). 

E quando se trata do desenvolvimento de 

novos produtos e melhoria dos já existentes, 

também buscamos aumentar a proporção 

deste recurso renovável que compõe nossas 

embalagens.  

  Pg. 40      Processamento
    Também trabalhamos para melhorar a 

questão ambiental das embalagens du -

rante o processamento nas plantas de 

produção. Entre os objetivos principais 

neste quesito, podemos apontar a redu -

ção do consumo de energia, das emissões 

de CO
2
 e dos volumes de lixo.    

  NOSSA ANÁLISE DE DESEMPENHO 
AMBIENTAL AO LONGO DO CICLO DE 
VIDA DO PRODUTO   



  Pg. 46      Processo de envase
    Olhos voltados também para as máquinas de 

envase. Inovações são sempre desenvolvidas com 

o objetivo de reduzir continuamente o impacto 

sobre o meio ambiente.  

  Pg. 50      Distribuição 
    Embalagens cartonadas são extrema-

mente eficientes em termos de logística 

de transporte e distribuição, reduzindo 

emissões de CO
2
 e o consumo de recur -

sos fósseis.  

  Pg. 48      Embalagem secundária
    As vantagens logísticas da embalagem 

cartonada possuem uma relação direta 

com a criação da embalagem secundária 

que elas requerem. Graças ao peso leve, 

ao formato e à sua estabilidade, a emba -

lagem secundária pode ser produzida sem 

desperdiçar recursos preciosos.  

  Pg. 52      Descarte e reciclagem 
    Nosso compromisso em preservar recursos 

valiosos vai muito além do desenvolvimen -

to e fabricação de nossos produtos, além 

de incluir o descarte e reciclagem dos 

mesmos. Promover a reciclagem é parte da 

estratégia de sustentabilidade ambiental 

da SIG Combibloc.  

  Pg. 58      Avaliação do ciclo 
de vida “Alimentos” 
    Informação detalhada: Pela primeira vez, em 

uma avaliação conduzida em toda a Europa, 

houve uma confirmação sobre o ciclo de vida 

de embalagens para produtos longa-vida 

(latas de metal, potes de vidro, embalagens 

de papel cartão e pouches). Ao se utilizar 

embalagens cartonadas, é possível reduzir 

emissões de CO
2
 e o consumo de recursos 

fósseis em até 60 %.  

  Pg. 62      Embalagens 
cartonadas com rótulo FSC®

    A SIG Combibloc é a primeira fabricante 

de embalagens cartonadas a ter todas 

as suas plantas de produção, em todo o 

mundo, certificadas em conformidade 

com os critérios do Forest Stewardship 

Council® (Conselho de Administração 

Florestal – FSC) para verificação contínua 

da cadeia de custódia. Isto significa que 

a SIG Combibloc pode oferecer embala -

gens com o rótulo “FSC Mix”. As emba -

lagens certificadas já são vendidas em 

diversos países europeus e na Ásia.  

  Pg. 66      combibloc EcoPlus  

    Com   combibloc EcoPlus  , um novo tipo 

de embalagem cartonada, a geração de 

CO
2
 pode ser reduzida em torno de 28 %, 

quando comparada com uma embalagem 

convencional de 1 litro, no mesmo for -

mato, da SIG Combibloc. Na embalagem 

  combibloc EcoPlus  , a proporção da polpa 

obtida da madeira bruta renovável é de 

mais de 80 %.  

  PRINCIPAIS PONTOS DO 
NOSSO COMPROMISSO COM 
O MEIO AMBIENTE.  
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A SIG Combibloc é uma das líderes mundiais na fabricação 

de embalagens cartonadas e máquinas de envase para 

alimentos e bebidas. A empresa pertence ao Rank Group, 

com sede na Nova Zelândia, e possui plantas de produção 

e escritórios em todo o mundo. A SIG Combibloc emprega 

uma equipe de 4.250 pessoas. A empresa apoia seus clien - 

tes ao longo de todo o processo – desde a análise de mer - 

cado, desenvolvimento de novos conceitos de produto, 

até a criação da embalagem. A engenharia e instalação 

das máquinas de envase, incluindo o pacote completo de 

serviços pós-venda, também fazem parte do portfólio da 

empresa. 

Nas unidades da SIG Combibloc em Linnich (Alemanha) e 

Rayong (Tailândia), os centros de pesquisa e desenvolvi-

mento têm seus focos voltados claramente para o futuro. 

Além do desenvolvimento de novos formatos de embala - 

gem e novas máquinas de envase, a prioridade é dada à 

otimização de sistemas existentes (máquinas, material de 

embalagem, processos). Análises microbiológicas e o su - 

porte do processo de protótipos são outras frentes de 

atuação das divisões de pesquisa e desenvolvimento. Em - 

Nós protegemos os alimentos.  
E cuidamos do meio ambiente. 

preendimentos colaborativos com institutos acadêmicos  

e científicos, universidades e fornecedores também são 

gerenciados a partir destes locais. As máquinas de envase 

são fabricadas na Alemanha, Tailândia e China. Uma das 

funções mais importantes de uma embalagem é proteger 

o alimento. Em embalagens assépticas cartonadas, alimen - 

tos e bebidas são higienicamente envasados e perfeitamente 

protegidos da luz e do ar. As embalagens preservam a 

qualidade dos produtos e garantem que os sabores, nutrien - 

tes e vitaminas naturais sejam retidos, além de conservá-

los sem refrigeração por um período prolongado.

Reduzido ao máximo
Ao longo do processo asséptico, a estrutura especial com - 

posta pelo cartonado é o fator determinante para oferecer 

esta proteção. O material da embalagem é feito de três 

componentes: papel cartão, polímero e alumínio. Respon - 

sável por cerca de 75 % do composto, o papel cartão é o 

componente principal e oferece estabilidade à embalagem. 

As camadas internas de polímero formam uma barreira 

para o líquido, enquanto a camada externa mantém a umi - 

dade do lado de fora. O alumínio protege o produto da 

luz, oxigênio e odores externos. Aproximadamente 27 gramas 

do material da embalagem são suficientes para envasar 

um litro do produto. A embalagem, portanto, responde por 

menos de 3 % do peso total. 

As fábricas da SIG Combibloc produzem anualmente mais 

de 20 bilhões de embalagens pré-formadas (sleeves). O 

papel cartão é revestido com polímero em ambos os lados. 

Uma camada extrafina de alumínio é acrescentada para 

garantir que os alimentos envasados tenham uma vida de 

prateleira mais longa. Em seguida, o papel é impresso 

com a arte específica do cliente e depois cortado, para 

obter os diversos formatos e tamanhos. Estes materiais 

são marcados com linhas precisas, deixando-os preparados 

para os vincos subsequentes e, então, a solda longitudinal 

é vedada. Os sleeves são entregues na planta do cliente 

para o envase em máquinas da SIG Combibloc. As máqui - 

nas modelam cada sleeve individualmente e selam a base. 

O interior da embalagem é, então, esterilizado. Na zona 

asséptica da máquina, o produto já esterilizado é envasado 

na embalagem cartonada. Por último, ela é selada de 

forma ultrassônica acima do nível de envase, para evitar 

que componentes sólidos do produto fiquem presos na 

solda. Depois desse processo, caso o cliente opte, a tampa 

pode ser aplicada à embalagem. 

Certificada para qualidade,  
meio ambiente e higiene
Para a SIG Combibloc, por ser uma fornecedora da indús - 

tria de alimentos, a qualidade, segurança, gestão ambiental 

e higiene são questões primordiais para atender às neces - 

sidades de clientes em todo o mundo. Por este motivo, em 

todos os locais de produção e nos centros de desenvolvi-

mento e pesquisa da SIG Combibloc, são implementados 

sistemas certificados de gestão de qualidade, em confor - 

midade com o ISO 9001, e sistemas de gestão ambiental, 

em conformidade com o ISO 14001. Além disso, são se - 

guidos os sistemas certificados de gestão de higiene, em 

conformidade com os princípios internacionalmente 

estabelecidos da Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle – APPCC (Hazard Analysis and Critical Control 

Points – HACCP). O objetivo do sistema de gestão de higie - 

ne é garantir que o material e sistema de embalagem 

sejam seguros para os alimentos, alinhados com a legisla - 

ção do setor, além de garantir um alto nível de higiene 

dentro das áreas de produção e armazenamento. 

A história da SIG Combibloc começa em 1878, quando 

Ferdinand Emil Jagenberg iniciou uma fábrica de produção 

de papel, que posteriormente passa a produzir máquinas 

para processar papel em Düsseldorf. Em 1930, a empresa 

entrou com um pedido de patente para a “perga”: emba - 

lagem em duas partes, de base circular, com o topo retangu - 

lar. Em 1975, com o lançamento comercial de “combibloc”, 

um sistema de embalagem para o envase asséptico de 

alimentos longa-vida, a SIG Combibloc realizou seu salto 

internacional. Além de envasar leite e sucos, desde 1985 

também tem sido possível processar sopas, molhos e so - 

bremesas, contendo ingredientes sólidos. Em 1993, a SIG 

Combibloc lançou a tampa combiTop - primeira solução 

mundial para abertura de embalagens de bebidas. 

Embalagens cartonadas da SIG Combibloc protegem a 

qualidade dos alimentos. Ao mesmo tempo, embalagens 

de papel cartão são amigas do meio ambiente. As páginas 

a seguir oferecem informações mais detalhadas a este 

respeito.
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O novo foco é a busca contínua em reduzir o impacto ambiental das embalagens de 

alimentos e bebidas, ao mesmo tempo em que preservamos a qualidade dos produtos. 

Como parte do processo, examinamos o desempenho das embalagens durante todo  

o processo de ciclo de vida do produto, desde a produção das matérias-primas até o 

descarte ou reciclagem após a utilização.

Olhamos para o cenário mais 
abrangente para compreendermos 
o que é importante.



12 1313

  Material
    Embalagens cartonadas são compostas por cerca de 75 % 

de fibras de polpa, as quais são obtidas a partir de recursos 

renováveis (madeira). Somados a isto, o polímero (21 %) 

protege contra a umidade e o alumínio (4 %) preserva o 

produto dos efeitos da luz, oxigênio e odores externos. 

Para selecionar os materiais utilizados, nos certificamos de 

que os recursos naturais sejam tratados com cuidado. Um 

de nossos principais requisitos é que o papel cartão seja 

feito de uma madeira obtida de fontes controladas e 

florestas geridas de forma responsável.  

  Processamento
    Nas plantas de produção da SIG Combibloc, mais de 20 bilhões de 

sleeves (embalagens préformadas) são produzidos anualmente. 

Sistemas de gestão ambiental, em conformidade com o padrão 

ISO 14001, foram estabelecidos em todas as fábricas da SIG 

Combibloc, e isto nos permite melhorar continuamente nossos 

produtos e processos de produção em relação ao seu impacto 

ambiental. Além disso, desde 2009, todas as nossas plantas 

espalhadas pelo mundo foram certificadas em conformidade com 

os critérios do Forest Stewardship Council® (Conselho de 

Administração Florestal – FSC) para verificação contínua de 

cadeia de custódia.  
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  Processamento do produto
    Antes de ser envasado, produtos não tratados como leite, 

sucos e alimentos são processados e esterilizados em 

estações UHT (Ultra Alta Temperatura), de acordo com os 

requisitos de nossos clientes. O equipamento utilizado 

para isto é produzido por fabricantes especializados em 

tecnologia de processamento.   

  A SIG Combibloc não tem 
influência, direta ou indireta, 
na etapa de ciclo de vida 
do UHT (processamento do 
produto antes do envase).  

  Embalagem secundária 
    As embalagens secundárias são utilizadas no local de produção para 

armazenar as embalagens cartonadas já envasadas, deixando-as 

preparadas para a distribuição ao varejo. As máquinas para embalagem 

secundária e terciária são fornecidas por fabricantes de equipamento 

especializados.   

  Envase
    Nas fábricas dos clientes, os alimentos e bebidas são envasados 

em embalagens cartonadas em máquinas da SIG Combibloc. A 

melhoria contínua do desempenho de nossas máquinas também 

se estende à economia de recursos – em particular ao consumo 

de água, energia e peróxido de hidrogênio utilizados para esterilizar 

as embalagens antes do envase.  
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  Distribuição e varejo 
    As embalagens cartonadas são extremamente eficientes 

na logística de transporte e vendas. Elas podem ser 

transportadas e armazenadas de uma forma econômica 

em termos de espaço e sem refrigeração, o que reduz as 

emissões e o consumo de recursos fósseis. As embalagens 

oferecem vantagens claras para a distribuição: extrema-

mente leves, facilmente empilháveis, convenientes e garan -

tem que o alimento seja preservado por um período 

prolongado.  

  Descarte e reciclagem
    Após serem utilizadas, as embalagens estão prontas para 

todo o sistema de descarte e reciclagem. Quando são 

processadas para recuperação de energia térmica, elas 

possuem grande teor energético. Todos os materiais que 

compõem as embalagens podem ser recuperados e reapro -

veitados. A SIG Combibloc apoia ativamente o estabeleci-

mento e expansão de sistemas nacionais de coleta e reciclagem.  
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Existem formas e meios de  
se melhorar continuamente. 

Uma ajuda para a otimização
Avaliações de ciclo de vida, que sejam cientificamente embasadas e realizadas por institutos especializados, 

em conformidade com padrões internacionais (ISO 14040ff), produzem dados válidos, que nos permitem 

fazer afirmações sobre os impactos que um tipo de embalagem tem sobre o meio ambiente e geram 

insights importantes para melhorias.

Ciclo completo de vida do produto
Essas avaliações analisam o ciclo completo de vida de um produto. Os impactos ambientais são registrados 

desde a produção das matérias-primas necessárias, passando pela fabricação do produto, até seu descarte 

ou reciclagem. Os resultados dos estudos nos permitem identificar onde podemos tomar medidas mais 

efetivas, dentro das etapas do ciclo de vida da embalagem cartonada sobre as quais temos influência 

de forma direta ou indireta, para minimizar ainda mais o impacto ambiental das ações da nossa empresa.
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  Se você quer poupar o meio ambiente, 
não deve poupar as suas análises.  

  2000: Avaliação de ciclo de vida pela Agência Ambiental 
da Alemanha 
    Em 2000, com base na avaliação realizada na Alemanha pela Agência Ambiental Federal,   a embalagem cartonada   
foi comparada a recipientes de vidro, com relação ao seu   perfil ambiental favorável e ao seu baixo nível de 
impacto ambiental,   sendo classificada como   “ecologicamente vantajosa”.    

  2006: Avaliação de ciclo de vida pela FKN
    Outra avaliação de ciclo de vida, realizada em 2006, confirma que, comparadas a garrafas de PET descartáveis, as embalagens cartonadas 

oferecem vantagens claras para a proteção climática. O estudo encomendado pela Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel 

e.V. (FKN / associação comercial de fabricantes de embalagens de papel cartão para alimentos líquidos), na Alemanha, avaliou o impacto 

ambiental de embalagens e garrafas de plástico descartáveis. Nas categorias de grande impacto ambiental “Efeito Estufa” e “Consumo de 

Recursos Fósseis”, as embalagens cartonadas demonstraram um nível significativamente menor de carga e sobrecarga ambiental do que 

as garrafas PET. O estudo mostrou que,     ao longo de seu ciclo completo de vida,   as garrafas de plástico descartáveis   geram 

até   três vezes mais gases nocivos do que as embalagens cartonadas   e utilizam até duas 
vezes mais quantidade de recursos fósseis.  

  2009: Avaliação de ciclo de vida em toda a Europa para 
embalagens de alimentos
    Em 2009, em uma avaliação comparativa de ciclo de vida encomendada pela SIG Combibloc, latas de metal para alimentos, potes de vidro, 

embalagens cartonadas e pouches para alimentos longa-vida (tais como produtos relacionados a sopas e tomates) foram submetidos à análise 

com respeito ao impacto ambiental. Este estudo, relevante para toda a Europa, foi realizado pelo Instituto de Energia e Pesquisa Ambiental 

(Institute for Energy and Environmental Research – IFEU) em Heidelberg, Alemanha – considerado um dos principais institutos de pesquisa 

ambiental do mundo. Os resultados da avaliação foram minuciosamente auditados e verificados, em conformidade com os padrões ISO, por 

especialistas independentes em avaliações de ciclo de vida e embalagens, o que é essencial para a validade e relevância deste tipo de estudo. 

    O resultado: o estudo observa, em primeiro lugar,   a composição material   e o   peso geral da embalagem   como os 

  drivers principais para os impactos ambientais  . Estes fatores determinam, em um grau considerável, quais impactos 

a produção de embalagem exerce sobre o meio ambiente durante o ciclo de vida de seu produto.  

  Avaliações de ciclo de vida também contribuem ao gerar 

esclarecimento público a respeito dos benefícios 

ambientais das embalagens cartonadas para alimentos 

longa-vida. 

    

    Esses estudos nos deixam atentos sobre quais aspectos 

possuem maior relevância para as duas principais cate -

gorias de impacto ambiental: emissão de CO
2
 e consumo 

de recursos fósseis. São especificamente nestes ciclos 

de vida, dentro de nossa esfera de influência, que estamos 

realizando ações para minimizar ainda mais a pegada 

de carbono nas embalagens.  
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  Agindo precisamente onde o clima 
e os recursos serão mais beneficiados.  

  Os resultados da avaliação de 2009 confirmaram nosso 

conhecimento sobre os aspectos que possuem a maior 

relevância no ciclo de vida de uma embalagem cartonada. 

Por isso, estamos olhando particularmente para os efeitos 

da embalagem naquelas categorias de impacto ambiental 

que fazem parte das principais questões globais: a produ -

ção de gás estufa, o consumo de recursos fósseis e a gestão 

responsável das fontes de matérias-primas renováveis.

    

    Os resultados do estudo confirmam que a extração e o 

refinamento dos três materiais que compõem a embalagem 

cartonada – papel cartão, polímero e alumínio – fornecem a 

maior contribuição à produção geral de gás estufa (48 %). 

Ao longo do ciclo completo de vida do produto, a extração 

e refinamento dos materiais componentes também têm a 

maior participação no consumo de recursos fósseis (67 %). 

Em outras palavras, quase metade das emissões de CO
2
 e 

dois terços do consumo de recursos fósseis associados ao 

ciclo completo de vida de uma embalagem já foram gerados 

quando as matérias-primas para a fabricação das embala -

gens cartonadas são entregues às nossas plantas de pro -

dução. E, comparado ao papel cartão, são principalmente 

o polietileno e o alumínio que produzem a maior parte dos 

gás estufa e consomem a maior quantidade de recursos 

fósseis – e isto acontece antes deles sequer chegarem às 

nossas plantas de produção.

    Como forma de ilustração: o alumínio responde por 8 % 

do peso total de uma embalagem. Entretanto, ele gera 

50 % do CO
2
 emitido na extração e refinamento dos três 

materiais componentes.  

  Dentre as etapas do ciclo de vida, o   material é o fator 
principal   sobre o qual podemos exercer uma influência direta.  
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Emissões de CO2

Participação das  

etapas individuais  

do ciclo de vida  

de uma embalagem 

cartonada no total  

de emissões de CO2
.

Participação dos três materiais, individualmente,  

  no total de emissões de CO
2
 durante a etapa  

           “Material” do ciclo de vida  

       (extração e refinamento de  

           matérias-primas para a  

  fabricação da embalagem).

 Participação das etapas individuais  

   do ciclo de vida de uma embalagem  

  cartonada no total de emissões de C0
2
,  

   sem a inclusão da etapa de ciclo de  

vida com UHT (processamento do produto  

   anterior ao envase), o qual não pode  

       ser influenciado pela SIG Combibloc  

             direta ou indiretamente.
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Consumo de   recursos fósseis

  Participação dos três materiais 

individualmente, no consumo  

     total de recursos fósseis  

durante a etapa “Material”  

          do ciclo de vida  

  (extração e refinamento  

        de matérias-primas  

        para a fabricação  

             da embalagem).

Participação das etapas individuais do    ciclo de vida de uma embalagem cartonada       no total de consumo de recursos fósseis,          sem a inclusão da etapa de ciclo de         vida com UHT (processamento do produto             anterior ao envase), o qual não pode           ser influenciado pela SIG Combibloc                  direta ou indiretamente.

   Participação das etapas individuais  
  do ciclo de vida de uma embalagem  
      cartonada no total de consumo  
                 de recursos fósseis.
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Na hora de considerar o ciclo de vida do produto de uma embalagem cartonada, cada 

etapa individual é importante para nós. Os resultados das avaliações científicas sobre o 

ciclo de vida, minuciosamente auditadas, confirmam que, dentro das etapas sobre as 

quais somos capazes de exercer uma influência direta e indireta, é o material que primei - 

ramente afeta substancialmente o perfil ambiental de uma embalagem em termos de 

consumo de recursos fósseis e emissões de CO
2
. Os fatores principais que impactam de 

forma decisiva o desempenho ambiental são o tipo de material e o peso geral. Em 

relação ao consumo de recursos fósseis e emissões de CO
2
, o fator crucial é o ponto até o 

qual os recursos fósseis ou recursos renováveis são processados para se fazer a embalagem. 

Estamos, portanto, olhando de forma bastante cuidadosa a matéria-prima com a qual 

trabalhamos. É aqui que temos a oportunidade mais eficaz de contribuir com a preser - 

vação do meio ambiente. Além disso, estamos dando passos ao longo do ciclo completo 

do produto para identificar novos objetivos ambientais, determinar ações apropriadas  

e implementá-las de forma consistente.

A seguir, o exame do ciclo de vida de produto de uma embalagem cartonada utiliza 

uma cobertura dos anos de 2004 a 2009 para mostrar onde nos encontramos atualmente. 

Aqui, apresentamos aquilo que faremos ao longo dos próximos cinco anos para reduzir  

a pegada ecológica de nossos produtos.

Pelo bem do meio ambiente:  
fazendo melhorias onde é  
importante.
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  No caminho certo.  

  Os resultados da avaliação do ciclo de vida de 2009 para 

embalagens de alimentos confirmam que, em primeiro lugar, 

é o material que afeta substancialmente o perfil ambiental 

de uma embalagem em termos de consumo de recursos 

fósseis e emissões de CO
2
.

    

    Dentre as etapas de ciclo de vida que podem ser influen -

ciados direta ou indiretamente por nós, é a extração e o 

refinamento dos três materiais que compõem a embalagem 

cartonada – papel cartão, polímero e alumínio – que 

fornecem a maior contribuição à produção geral de gás 

estufa – 48 %. A extração e refinamento dos materiais 

componentes também têm a maior participação no consumo 

de recursos fósseis – 67 %. Aqui, comparada ao polímero 

(61 %) e alumínio (25 %), somente uma pequena parcela 

(14 %) de consumo de recursos fósseis durante a etapa 

“Material” do ciclo de vida é atribuída ao papel cartão. 

    

    E quando se trata da participação das emissões de CO
2
 

geradas por esta etapa do ciclo de vida, o papel cartão 

(21 %) ainda fica atrás do polímero (29 %) e alumínio 

(50 %). E isto acontece apesar de o papel cartão responder 

por cerca de 75 % do peso de uma embalagem cartonada. 

Buscamos aumentar, até onde for possível, a fração de 

matéria-prima renovável e regenerativa na composição das 

embalagens.   

  NOSSA ANÁLISE DE DESEMPENHO AMBIENTAL AO LONGO DO CICLO     DE VIDA DO PRODUTO

    PRODUÇÃO DE MATÉRIAS -PRIMAS  

  Buscamos aumentar, até onde for possível, a fração de   matéria-prima 
renovável e regenerativa   na composição de nossas embalagens cartonadas.  

  Distribuição de peso e 

impacto ambiental das matérias-primas   

  Porcentagem de 

participação: consumo 

de recursos fósseis   

  Distribuição de peso 

na embalagem   

        alumínio  

  papel 
cartão  

  polietileno  

  Porcentagem de participação dos três 

materiais individuais no consumo total de 

recursos fósseis na etapa “Material” de 

ciclo de vida (Extração e refinamento 

das matérias-primas para a fabricação 

do material de embalagem).   

  Porcentagem de participação dos três 

materiais individuais no total de 

emissões de CO
2
 na etapa “Material” 

de ciclo de vida (Extração e refi -

namento das matérias-primas para 

a fabricação da embalagem).   

  Porcentagem de 

participação na 

emissão de CO
2
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  A proteção climática que se 
encontra na natureza das coisas.  

  As embalagens cartonadas são compostas de até 75 % de 

papel cartão, proveniente da madeira – um recurso reno -

vável. Se as florestas são geridas de forma adequada e 

responsável, esta matéria-prima natural pode ser um recurso 

inesgotável. Neste caso, existe um benefício agregado: a 

madeira é uma matéria-prima que não altera o equilíbrio 

de CO
2
 na atmosfera. 

    

    Neste sentido, ao basear nossas embalagens nesta principal 

matéria-prima renovável, temos uma posição inicial que 

seja benéfica para o clima. Ao selecionar as matérias-primas 

utilizadas, exigimos o melhor de nós mesmos e das pessoas 

que fornecem nosso papel cartão.

    

    Sabemos que gerir florestas de forma responsável e manter 

seu valor social e econômico em uma base sustentável é 

um desafio global que demanda um compromisso ativo e 

internacional em longo prazo. Diante deste fato, trabalha -

mos próximos a organizações que atuam em escala mundial 

pela gestão florestal responsável e eficaz. Estas organiza -

ções incluem, por exemplo, o FSC ® (Conselho de Admini -

stração Florestal – Forest Stewardship Council), o WWF 

(Fundo Mundial para a Natureza – World Wide Fund For 

Nature) e também o GFTN (Rede Global de Floresta e 

Comércio – Global Forest and Trade Network).  

  Embalagens cartonadas são compostas de até   75 % de 
papel cartão, proveniente da madeira – 
uma fonte renovável.    

NOSSA ANÁLISE DE DESEMPENHO AMBIENTAL AO LONGO DO CICLO DE VIDA DO     PRODUTO

      MATERIAL:  PAPEL CARTÃO  
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  Fizemos algo muito importante: 
a decisão de ter uma avaliação 
certificada da cadeia de custódia.  

  Depositamos grande ênfase em garantir que somente 

fibras de madeira originárias de fontes legais sejam 

utilizadas para fabricar nossas embalagens, garantindo 

total rastreabilidade de volta às florestas de origem.

    

    Exigimos que todos os nossos fornecedores de papel cartão 

tenham seus locais de produção certificados, em confor -

midade com os critérios internacionais do FSC® para uma 

verificação contínua da cadeia de custódia. O Forest 

Stewardship Council (FSC – Conselho de Administração 

Florestal) é uma organização internacional independente, 

sem fins lucrativos, que trabalha pela gestão florestal res -

ponsável. O objetivo da organização é promover mundial -

mente a utilização responsável e eficaz de florestas e de 

recursos florestais (Encontre mais informações sobre 

este tópico nas páginas 62–65).

    Em 2009, todas nossas próprias plantas de produção e 

organizações de venda receberam a certificação de cadeia 

de custódia de acordo com os padrões do FSC. Dessa forma, 

podemos oferecer aos nossos clientes, em todo o mundo, 

embalagens com o selo FSC. Na Europa, as primeiras em -

balagens cartonadas da SIG Combibloc com este selo foram 

comercializadas em 2009. Agora, elas também estão dis -

poníveis em diversas outras regiões como, por exemplo, 

na Ásia. 

    

    Com o logo do FSC em nossas embalagens, os consumi-

dores podem estar certos de que quantidades apropriadas 

de madeira procedente de florestas com certificação FSC 

e gestão adequada foram utilizadas para fabricar o papel 

cartão. Em todo o mundo, cerca de 5 % de todas as flo -

restas (125 milhões de hectares) atualmente possuem 

certificação FSC, e a quantidade de madeira deste volume 

é, consequentemente, limitada.

    

    Enquanto a disponibilidade desse material permanecer 

limitada, utilizemos somente matéria-prima de fontes 

controláveis, evitando o uso de madeira proveniente de 

fontes duvidosas. Embora ainda exista somente uma 

quantidade limitada de madeira de florestas com certifi -

cação FSC, estabelecemos para nós mesmos o objetivo 

ambicioso de aumentar a porcentagem de nossas embala -

gens cartonadas que tenham o selo FSC para 40 % até 2015.  

  Ao final de 2009, a   SIG Combibloc   tornou-se a   primeira fabricante   de 

embalagens cartonadas a ser certificada como estando em conformidade com os critérios 

do   Forest Stewardship Council® (Conselho de Administração 
Florestal – FSC) em todas as suas unidades pelo mundo.  

  Estamos comprometidos em trabalhar em direção ao nosso 
  objetivo   ambicioso de   aumentar   a porcentagem de nossas 
embalagens cartonadas que tenham o selo   FSC® para 40 % 
até 2015.  

NOSSA ANÁLISE DE DESEMPENHO AMBIENTAL AO LONGO DO CICLO DE VIDA DO     PRODUTO

      MATERIAL:  PAPEL CARTÃO  

A marca da gestão 
florestal responsável
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  Sempre batalhando por mais. 
E, às vezes, menos é mais.  

  Dependendo do local, a energia advinda do súber, da 

resina e da lignina pode cobrir   entre 70 e 90 %   da 

demanda de energia de toda a fábrica.  

  Trabalhando juntos com nossos fornecedores de papel cartão, 

nós   reduzimos o peso desse material em 
mais de 23 %   desde o lançamento da primeira embalagem 

cartonada.  

  Nosso próprio princípio – obter a matéria-prima principal 

para as nossas embalagens através de práticas sustentáveis 

e com a melhor qualidade – anda de mãos dadas com 

melhorias contínuas e com reduções no uso de materiais. 

Isto significa que estamos extraindo o melhor dos recursos 

utilizados. Por exemplo, ao trabalhar com nossos fornece -

dores de papel cartão, reduzimos o peso desse material 

em mais de 23 % desde o lançamento da primeira embala -

gem asséptica.   

  De maneira similar, como resultado de nossas iniciativas 

conjuntas, as fábricas de papel onde nossos fornecedores 

produzem o papel cartão necessário para fabricar nossas 

embalagens agora utilizam, predominantemente, formas 

de energia renováveis para a produção. Até mesmo os 

subprodutos da madeira, gerados no processo de fabrica -

ção de papel (principalmente súber, resina e lignina), são 

utilizados para a geração de energia, produzindo bioenergia 

neutra em CO
2
 nos locais de produção dos fabricantes de 

papel cartão. Dependendo do local, a energia obtida desta 

forma pode cobrir entre 70 e 90 % da demanda de energia 

de toda a fábrica.  

NOSSA ANÁLISE DE DESEMPENHO AMBIENTAL AO LONGO DO CICLO DE VIDA DO     PRODUTO

      MATERIAL:  PAPEL CARTÃO  
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  Estamos fazendo uma contribuição de peso. 
Porque continuamos a reduzi-lo.  

  Quando trabalhamos com o desenvolvimento de novos produtos e fazemos melhorias em produtos 

já existentes, determinamos uma prioridade específica de continuar a reduzir a proporção de matérias-primas 

não renováveis que utilizamos – em prol do meio ambiente.  

  Exemplos de tampas:
    Ao longo dos últimos anos, obtivemos sucesso em realizar 

reduções significativas no peso e, portanto, na quantidade 

de material utilizado de nossas tampas. A primeira tampa 

de rosca em nossas embalagens pesava 4,9 gramas. Em 

2010, lançamos uma tampa de rosca que pesa apenas 

1,9 gramas.

    

    Exemplos de polímeros:
    Em uma variedade de projetos, estamos trabalhando de 

forma intensiva para otimizar o teor de polímero em 

nossas embalagens. Isto pode envolver, por exemplo, novas 

combinações de diferentes tipos de polímeros, o que 

permite reduzir a grossura das camadas e o peso geral das 

embalagens cartonadas. Isso gera um impacto favorável 

no desempenho ambiental da embalagem. Também estamos 

atentos ao desenvolvimento de biopolímeros, investigando 

o ponto até onde os polímeros fabricados a partir do petró -

leo são substituíveis por materiais sintéticos naturais. Ao 

realizar estas análises, estamos trabalhando em projetos 

de pesquisa internos e externos e colaborando de forma 

próxima com institutos acadêmicos e científicos, além de 

associações de comércio.

    

    Exemplo de alumínio:
    A parcela de alumínio em nossas embalagens é bem 

pequena. Em uma embalagem de bebida de 1 litro, por 

exemplo, a camada de alumínio corresponde apenas a 

0,006 milímetros – sete vezes mais fina que um cabelo 

humano. Além disso, cada redução de teor de alumínio 

é mais um passo em direção à proteção de nosso clima. 

Apesar de ter peso menor, a participação do alumínio 

nas emissões de CO
2
 é significativamente maior do que a 

participação do papel cartão. Desde o lançamento de 

nossa primeira embalagem, baixamos o uso do alumínio 

em 30 %. Com o objetivo de reduzir radicalmente a parcela 

de matérias-primas não renováveis utilizadas em nossas 

embalagens, lançamos, em 2010, a   combibloc EcoPlus   – 

uma embalagem cartonada que não contém alumínio.

    

    

    Exemplo de resíduos sólidos de produção:
    A redução sistemática de resíduos sólidos de produção 

em nossas plantas de produção também ajuda a diminuir 

o uso de material. Reduzir os resíduos sólidos significa 

fazer um corte em todas as matérias-primas. No processo 

de produção, portanto, nosso princípio é evitar o desper -

dício. Melhorias técnicas e organizacionais continuam a 

nos deixar mais próximos deste objetivo. Em 2004, o 

desperdício de produção global foi de 7,3 % e, até 2009 

já havíamos conseguido reduzir este número para 5,2 %. 

E mais: organizamos locais especiais de recuperação para 

materiais de resíduos sólidos. Aparas de polímeros, por 

exemplo, são regranulados diretamente durante o processo 

de produção e reaproveitados.  

  Desde o lançamento de nossa primeira embalagem, 

reduzimos o uso do   alumínio em 30 %.    

  Nós reduzimos o peso de nossas tampas de 

rosca de   4,9 g   para o peso atual de   1,9 g.  
  

  NOSSA ANÁLISE  DE  DESEMPENHO    AMBIENTAL  AO LONGO DO CICLO DE V IDA DO PRODUTO

    MATERIAL: POLÍMEROS E ALUMÍNIO  
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  Quando cuidar do meio ambiente 
faz parte do processo.   

  Nas plantas de produção da SIG Combibloc, o papel cartão 

é revestido por polímero e alumínio e, em seguida, é 

cortado em embalagens pré-formadas (sleeves). Os resul -

tados da avaliação do ciclo de vida de 2009 para emba -

lagens cartonadas confirmam que, dentro das etapas 

avaliadas sobre as quais temos alguma influência, o pro -

cessamento adicional possui uma participação de 8 % sobre 

a produção geral de gás estufa e uma participação de 

6 % no consumo de recursos fósseis.

    

  Nossas   plantas de produção em todo o mundo estão 
vinculadas   através de práticas globais de gestão ambiental em conformidade com 

o   ISO 14001   e os processos contínuos de melhoria associados a este padrão.   

    Para nós, trabalhar para melhorar continuamente os 

impactos ambientais de nossos processos de produção é 

simplesmente uma questão de direção. Nosso objetivo 

é reduzir o consumo de recursos e energia, o acúmulo de 

resíduos sólidos e as emissões de CO
2
 relacionadas à 

produção e, consequentemente, otimizar ainda mais o 

aspecto ambiental geral.

    

    Nossas plantas de produção em todo o mundo estão vincu -

ladas através de práticas globais de gestão ambiental em 

conformidade com o ISO 14001 e os processos contínuos 

de melhoria associados a este padrão. Por meio de cons -

tantes pesquisas, identificamos e desenvolvemos proativa -

mente projetos de “melhores práticas”, definimos nossos 

objetivos ambientais globais e trabalhamos na implemen-

tação de medidas adequadas para atingir as metas 

estabelecidas.  

  NOSSA ANÁLISE DE DESEMPENHO AMBIENTAL AO LONGO DO CICLO DE VIDA    DO PRODUTO

    PROCESSAMENTO  
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  A produção está a todo vapor. Mas ainda 
estamos nos concentrando na redução.  

  O volume de produção de nossas embalagens – medido 

em metros quadrados – aumentou em torno de 23 % no 

período de 2004 a 2009, e parece preparado para continuar 

crescendo. Este aumento se deve a todo o cenário positivo 

em nossos mercados fora da Europa.

    

    Entretanto, ainda temos nossa visão voltada para a redução 

sistemática, por exemplo, cortando o nível de acúmulo 

de resíduos sólidos específicos – redução de 13 % dentro 

do processo de fabricação, de 2004 a 2009. O que mais 

contribuiu para esta redução foram as melhorias técnicas 

e organizacionais: os resíduos sólidos de produção foram 

reduzidos, os processos de fabricação foram melhorados 

e a eficiência de produção cresceu. Na análise de desem -

penho geral, isto também teve um impacto positivo sobre 

o menor consumo de matérias-primas. Os números do 

desempenho para o acúmulo de resíduos sólidos específicos 

nas plantas de produção correspondem a um metro 

quadrado de embalagem fabricada.

    

    

    Além de evitar o desperdício, assumimos um compromisso 

com a gestão, descarte e reciclagem eficazes de resíduos 

sólidos. Para esta finalidade, estabelecemos e desenvol -

vemos sistemas internos de logística para a coleta e 

separação de itens de resíduos sólidos. Adicionalmente, 

trabalhamos com empresas externas de gestão de resíduos 

sólidos, as quais são certificadas e garantem um proces -

samento que não agride o meio ambiente.

    

    Utilizando uma cadeia de gestão que começa com uma 

coleta seletiva individual de materiais, 98 % dos resíduos 

sólidos internos podem ser aproveitados em processos 

de reciclagem e recuperação. Embalagens cartonadas, 

papel, plásticos, metais, vidro e resíduo orgânico estão 

totalmente disponíveis para reciclagem. Apenas 2 % da 

quantidade total de resíduos sólidos são descartados 

como sendo problemáticos ou compostos de materiais 

perigosos. Isto inclui resíduos de destilação, fluídos de 

laser, corantes, resíduos de emulsão de óleo e sucata 

elétrica e eletrônica.

    

    À medida que o processo de fabricação em nossas plantas 

deixa de produzir águas residuais especificamente da 

produção, ela não polui a rede pública de abastecimento. 

O requisito de água em nossas fábricas é coberto exclusi -

vamente por sistemas fechados de recirculação. De maneira 

adequada, as águas residuais – em comparação com 

outras indústrias – não contribuem para o impacto ecológico.   

  Nossa meta é reduzir a quantidade de resíduos sólidos 

específicos em   25 % até 2015!     (valor de referência 2009)  

  Quantidades de resíduos 

sólidos por Mm  2   (%)  

  NOSSA ANÁLISE DE DESEMPENHO AMBIENTAL AO LONGO DO CICLO DE VIDA     DO PRODUTO

    PROCESSAMENTO  
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  Colocando nossa energia para consumir 
menos energia e gerar menos CO2.  

  Dentro das unidades de produção da SIG Combibloc, o CO
2
 

é gerado principalmente através do consumo de eletri -

cidade. Outras causas pertinentes de emissões de CO
2
 são: 

equipamento de purificação de exaustores de ar, utilizado 

no processo de impressão, e sistemas de aquecimento a gás.

    

    De 2004 a 2009, o consumo específico de energia foi redu -

zido em torno de 5 %. Através de um sistema eficiente de 

gestão de energia, melhorias técnicas e organizacionais 

foram implementadas em todas as fábricas – por exemplo, 

em relação à purificação de exaustores e sistemas de ar 

comprimido e em recuperação de calor.  

  Em todas as nossas unidades de produção no mundo todo, estamos 

estabelecendo um foco particular nas   emissões de CO2  , as quais 

pretendemos reduzir   em 40 % até 2015.     (valor de referência 2009)  

  Emissões de CO
2
  

  Os requisitos de energia da SIG Combibloc estão atualmen-

te divididos     entre eletricidade (76 % de consumo total), 

gás natural (21 %) e gás de petróleo liquefeito (3 %). A 

eletricidade é necessária principalmente para o processo 

de derretimento do polímero, quando são preparados para 

revestir o papel cartão. Para laminação com alumínio, em 

contrapartida, pouca energia é utilizada.  

  Entre 2004 e 2009, o fornecimento de energia no processo 

de produção foi, até certo ponto, convertido de gás natural 

para eletricidade. Entretanto, ao longo dos últimos anos, 

o consumo de eletricidade foi ligeiramente reduzido. Como 

resultado da conversão, o uso do gás natural caiu um terço 

no geral. Para avaliar e desenvolver novas opções para 

economizar energia, trabalhamos ativamente em vários 

projetos, sendo auxiliados por consultores externos 

especializados em energia.  

  Consumo específico 

de energia por Mm  2   (%)  

  NOSSA ANÁLISE DE DESEMPENHO AMBIENTAL AO LONGO DO CICLO DE VIDA     DO PRODUTO

    PROCESSAMENTO  

  Até 2015, queremos   reduzir   o   consumo   específico 

de   energia em 35 %!     (valor de referência 2009)  
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  Estabelecemos para nós mesmos o objetivo de continuar a agir tendo o meio ambiente claramente em 

nossas mentes no momento de criar versões mais novas de máquinas de envase. Nas gerações de 

máquinas futuras, em comparação com o modelo anterior respectivo, queremos   reduzir   o   consumo   
específico de   energia   em mais   20 %, o consumo de água em 25 %   e   o consumo 
de peróxido de hidrogênio em 30 %.  

  NOSSA ANÁLISE DE DESEMPENHO AMBIENTAL AO LONGO DO CICLO DE VIDA     DO PRODUTO

    PROCESSO DE ENVASE  

  Qualquer coisa menos utopia: 
máquinas ágeis com baixo consumo.   

  A avaliação de ciclo de vida de 2009 mostra que, dentro 

das etapas de ciclo de vida nas quais podemos exercer 

uma influência direta e indireta, o processo de envase de 

alimentos tem uma participação de 17 % nas emissões 

de CO
2
 e de 12 % na utilização de recursos fósseis.

    

    Máquinas de envase: progresso técnico também 
para o meio ambiente
    Mesmo com as novas máquinas de envase para alimentos 

e bebidas, ainda temos o foco claramente voltado para 

a nossa pegada ecológica. Devido à necessidade de 

desenvolver sistemas eficientes que atendam aos requisitos 

dos nossos clientes, o perfil ambiental das novas gerações 

de máquinas de envase é, portanto, uma consideração 

fundamental. Em todos os novos projetos, o objetivo é 

reduzir substancialmente o consumo de energia, água e 

o uso de peróxido de hidrogênio. 

    Um exemplo disso são as novas máquinas de envase de 

alta-velocidade, CFA 124 e CFA 724. Elas podem envasar 

24.000 embalagens por hora. Comparadas aos modelos 

anteriores, para os formatos correspondentes, estas 

requerem 30 % menos energia, 25 % menos água, 54 % 

menos ar comprimido e 18 % menos peróxido de hidrogênio 

por unidade produzida. A taxa de desperdício das novas 

máquinas fica abaixo de 0,5 %.   
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  Processo de embalagem ecologicamente 
vantajoso para embalagens cartonadas 
ecologicamente vantajosas.  

  Após o envase, as embalagens cartonadas recebem uma 

embalagem secundária, e, em seguida, são preparadas 

para distribuição no mercado. De acordo com os resultados 

de 2009 para a avaliação de ciclo de vida, a participação 

das embalagens secundária e terciária no total de 

emissões de C0
2
 é de 8 %. Esta etapa possui 10 % de 

participação no consumo total de recursos fósseis. 

    

    As máquinas para embalagem secundária e terciária são 

desenvolvidas e montadas por fabricantes especializados. 

Entretanto, as vantagens logísticas oferecidas pelas 

embalagens cartonadas possuem um efeito direto sobre 

o design da embalagem secundária. Em particular, graças 

ao peso leve, ao formato e à sua estabilidade, a embalagem 

secundária pode produzida sem o desperdício de recursos 

preciosos.

    Trabalhamos muito próximos aos fabricantes para harmo -

nizar o empacotamento secundário e terciário com 

nossas embalagens cartonadas, inclusive em termos de 

considerações ambientais.

    

Trabalhamos muito próximos aos fabricantes de equipamentos de 

downstream para harmonizar o empacotamento secundário e 

terciário com nossas embalagens cartonadas, inclusive em termos de 

considerações ambientais para aprimorar ainda 
mais estas opções de embalagens.

    Com o design de nossas embalagens, podemos influenciar 

indiretamente no impacto ambiental da embalagem 

secundária. Trabalhamos muito próximos aos fabricantes 

de equipamentos de downstream para harmonizar o 

empacotamento secundário e terciário com nossas emba -

lagens cartonadas, inclusive em termos de considerações 

ambientais para aprimorar ainda mais estas opções de 

embalagens.  

  NOSSA ANÁLISE DE DESEMPENHO AMBIENTAL AO LONGO DO CICLO DE VIDA     DO PRODUTO

    EMBAL AGEM SECUNDÁRIA  
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  As embalagens cartonadas são bastante leves, facilmente 

empilháveis e, portanto, economizam muito espaço. Mesmo 

quando cheias, podem ser transportadas e armazenadas 

sem refrigeração, o que faz com que sejam extremamente 

eficientes em termos de logística de transporte e distribui -

ção. Elas são entregues aos clientes em formato de sleeves 

(embalagens pré-formadas), o que otimiza o volume da 

carga acondicionada em um caminhão. E mesmo após 

terem sido envasadas, o caminhão que leva os produtos 

em embalagens cartonadas até o distribuidor transporta 

cerca de 95 % de conteúdo e apenas 5 % de embalagens.

    Estas vantagens de transporte cortam emissões e reduzem 

o uso de recursos fósseis, particularmente em comparação 

com as emissões nocivas geradas pelo transporte de emba -

lagem pesadas e empilhamento mais difícil. Na análise 

geral das etapas de ciclo de vida do produto, sobre as quais 

temos influência de forma direta ou indireta, a distribui-

ção de embalagens possui uma participação de apenas 2 % 

nas emissões de CO
2
 e de 3 % no consumo de recursos 

fósseis.  

  Sempre compactado. 
Este é o enorme benefício.  

  Mesmo após os produtos terem sido envasados,   um caminhão 
que leva   embalagens cartonadas até o distribuidor transporta cerca 

de   95 % de conteúdo   e apenas   5 % de embalagens.  

  NOSSA ANÁLISE DE DESEMPENHO AMBIENTAL AO LONGO DO CICLO DE VIDA     DO PRODUTO

    DISTRIBUIÇÃO  
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  A vida continua...  

    Promover reciclagem é parte da estratégia de sustentabi-

lidade ambiental da SIG Combibloc. Esta estratégia inclui 

dar apoio de forma proativa a sistemas nacionais de 

coleta e reciclagem e assegurar que existam capacidades 

suficientes de reciclagem para embalagens cartonadas 

usadas. Embalagens cartonadas vazias são compatíveis com 

todas as opções nacionais de reciclagem e gestão de 

resíduos sólidos, quer estas envolvam reciclagem material 

ou combustão com recuperação de energia. 

    

  Nosso compromisso em conservar recursos valiosos vai 

muito além da criação e fabricação de nossos produtos. Por 

exemplo, encaramos a reciclagem como uma contribuição 

importante para se manter recursos materiais valiosos dentro 

do ciclo econômico. Depois de utilizadas, todos os materiais 

que compõem a embalagem podem ser recuperados e 

reciclados. 

    

      Para reciclar embalagens cartonadas  , em fábricas de 

papel, as fibras de polpa de madeira, longas e estáveis, são 

primeiramente recuperadas utilizando-se um banho de 

água e, em seguida, são usadas como matéria-prima básica 

para produtos feitos com papel, tais como: caixas de pa -

pelão, folhas coreboards e papelão corrugado. Embalagens 

de bebidas recicladas geralmente são utilizadas também 

na fabricação de embalagens secundárias (“bandejas”).

    

    Para a recuperação do composto restante de polí -
mero (polietileno) e alumínio, existem três diferentes 
tecnologias disponíveis.   Em primeiro lugar, os materiais 

podem ser utilizados como agregados na   indústria de 
cimento  . Neste processo, os polímeros substituem recur -

sos de combustível fóssil, e o alumínio é substituído pela 

matéria-prima principal e pela bauxita essencial, a qual 

é utilizada como um agente endurecedor para o cimento.

    

      No processo alternativo de pirólise  , polímeros são 

utilizados em vez de combustível de energia fóssil, enquanto 

que o alumínio é recuperado como uma parcela individual 

e aproveitado para fabricar novos produtos.

    

    No processo de tecnologia plasma  , os materiais 

individuais são recuperados e, em seguida, reinseridos na 

cadeia de produção como matérias-primas. A cera de 

parafina convertida dos polímeros vai para a indústria de 

químicos, e o alumínio é novamente processado para 

fazer novas folhas.  

  Ex: fábrica 
de papel  

  Novos 
produtos 
de papel  

  separação 
de materiais  

  embalagens de 
bebidas usadas  

  polpa  

  polietileno /
resíduo de 
alumínio  

  energia  

  substituto para a 
bauxita  

  Ex: fábrica de cimento  

  Ex: 
Pirólise  

  alumínio  

  energia  

  parafina  

  alumínio  

  Ex: tecnologia 

de plasma  

  NOSSA ANÁLISE DE DESEMPENHO AMBIENTAL AO LONGO DO CICLO DE VIDA     DO PRODUTO

    DESCARTE E RECICL AGEM  
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  ...direto do início.   

    Esta análise confirmou que, mesmo com a variação das 

taxas de reciclagem entre embalagens cartonadas,vidro 

ou metal, a embalagem cartonada tem o melhor desempe-

nho. O motivo para isto é um nível consideravelmente 

baixo de consumo de recursos fósseis, o qual se deve à 

composição destas leves embalagens. Estes resultados 

deixam claro que, considerada ao longo de todo o ciclo 

de vida do produto, somente a reciclagem pode tornar 

vários tipos de embalagens ecologicamente aceitáveis; 

entretanto, a reciclagem é um tema de extremo valor, 

quando se trata do desempenho ecológico das embalagens 

cartonadas.  

  Em muitos países, a reciclagem de embalagens cartonadas 

é uma prática estabelecida. Na Europa, por exemplo, ao 

longo dos últimos anos, a taxa de reciclagem cresceu an -

ualmente a uma média de 6 % e, em 2009, cresceu em 

média 34 %. Em outras partes do mundo, como Tailândia 

e Brasil, projetos dedicados à reciclagem estão sendo 

desenvolvidos.

    

    Em cada país na Europa, as taxas de reciclagem para emba -

lagens variam muito. Oscilações desse tipo também foram 

incorporadas na avaliação de ciclo de vida de 2009 sobre 

soluções de embalagens para alimentos longa-vida, 

encomendada pela SIG Combibloc.

    

    Baseados em um valor médio de reciclagem nos países 

europeus, os resultados foram submetidos a uma análise 

detalhada de sensibilidade em todas as categorias de 

avaliação ambiental. 

    

  Devido ao seu alto teor de matérias-primas renováveis e ao conceito geral de 

recurso eficiente, peso leve, composição,   as embalagens cartonadas 
são ecologicamente vantajosas por natureza.  

  NOSSA ANÁLISE DE DESEMPENHO AMBIENTAL AO LONGO DO CICLO DE VIDA     DO PRODUTO

    DESCARTE E RECICL AGEM  
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Principais pontos do nosso com - 
promisso com o meio ambiente.
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  Avaliação de ciclo de vida de 2009 para embalagens

    Embalagens cartonadas com o 
melhor desempenho ambiental.   

(Institute for Energy and Environmental Research – IFEU), 

enxerga a composição do material e o peso geral da emba -

lagem como os drivers principais dos impactos ambientais 

de um sistema de embalagem para alimentos longa-vida 

(como sopas e produtos à base de tomate). O estudo foi 

realizado em conformidade com o padrão ISO, reconhecido 

internacionalmente para avaliações de ciclo de vida, e 

analisa o ciclo completo de vida de uma embalagem. O 

estudo também foi minuciosamente auditado e verificado 

por uma série de especialistas no assunto.  

  Com latas de metal para alimentos, potes de vidro, emba -

lagens cartonadas e pouches para se escolher, existe uma 

gama de diferentes soluções disponíveis para alimentos 

longa-vida. Em 2009, pela primeira vez, estas formas de 

embalagem foram analisadas em uma avaliação de ciclo 

de vida em toda a Europa, em relação aos seus impactos 

ambientais.

    O resultado: utilizar embalagem cartonada pode poupar 

emissões de CO
2
 e o consumo de recursos fósseis em até 

60 %. O estudo, encomendado pela SIG Combibloc e 

realizado pelo Instituto de Energia e Pesquisa Ambiental 

  Recursos fósseis  

    Emissões de CO2
     Recursos fósseis  

    Emissões de CO2
     Recursos fósseis  

    Emissões de CO2
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Uma coisa leva à outra.  
E tudo conta. 

O motivo para isso, segundo o estudo, é, em primeiro 

lugar, o baixo peso das embalagens, o qual resulta em 

um uso eficiente das matérias-primas.

Embalagens cartonadas utilizam significativamente menos 

recursos fósseis do que latas de metal, potes de vidro e 

pouches, porque contêm uma grande parcela de polpa 

obtida da madeira, um recurso renovável. Como resultado, 

na categoria de impacto “Uso da Natureza”, o papel cartão 

inevitavelmente pontua menos do que embalagens feitas 

a partir do uso primário de matérias-primas fósseis. Entre - 

tanto, se geridas de forma responsável, as florestas podem 

fornecer um suprimento infinito de matéria-prima renovável 

(madeira). A SIG Combibloc sempre busca garantir que 

somente fibras de madeira provenientes de fontes legais 

sejam utilizadas para fabricar o papel das embalagens 

cartonadas.

Esta avaliação de ciclo de vida não é focada em países 

separadamente. Entretanto, ela tem, pela primeira vez, uma 

abordagem continental (neste caso, uma abordagem 

pan-europeia). Dessa forma, disparidades significativas em 

taxas de reciclagem podem ser percebidas na investigação. 

Os resultados estabelecidos, baseados em taxas médias de 

reciclagem nas nações europeias, foram submetidos a 

uma análise detalhada de sensibilidade. Esta análise con - 

firma que, mesmo com taxas de reciclagem com altas 

variações, a embalagem cartonada tem um desempenho 

melhor do que alternativas de embalagem em todas as 

categorias ambientais avaliadas.

Fatores ambientais sob os holofotes 

Na avaliação de ciclo de vida, todos os fatores e processos 

ambientalmente relevantes que ganham força ao longo 

do ciclo de vida de produto da embalagem foram minucio - 

samente examinados e avaliados. A começar pela extração 

e refinamento das matérias-primas, até a fabricação das 

embalagens, o transporte, o processo de envase dos ali - 

mentos, a distribuição no varejo e o descarte da embalagem 

após seu uso, ou sua posterior reciclagem.

Todas as principais categorias de impacto ambiental rele - 

vantes estão sendo investigadas e avaliadas junto com as 

categorias relacionadas à emissão. Em termos de gestão 

de recursos, estas categorias incluem o consumo de recur - 

sos fósseis, energia primária utilizada e o uso da natureza. 

Com respeito às emissões, são alvos de nosso interesse a 

produção de CO
2
 associada à mudança climática, o carre - 

gamento de partículas do ar e a eutrofização e acidificação 

dos solos e cursos da água.

Peso e composição de material são os fatores 
decisivos.

Os resultados do estudo confirmam que o peso geral e a 

composição das embalagens são os fatores principais que 

influenciam no impacto ambiental de um sistema de em - 

balagem para produtos longa-vida. Estes são fatores que 

determinam principalmente o impacto de uma embalagem 

durante seu ciclo de vida.

No estudo, as embalagens cartonadas exibem os melhores 

resultados em todas as categorias ambientais (com exce - 

ção da categoria de “Uso da Natureza”) – em termos 

de gestão de recursos e emissões. Os resultados positivos 

mais surpreendentes aparecem nas categorias de impacto 

de “Consumo de recursos fósseis”, “Uso de energia pri - 

mária” e “Emissões de CO
2  
/ mudança climática”.
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Papel bruto de florestas sob uma gestão adequada

Madeira continuamente  
rastreável até origem.

Ao final de 2009, a SIG 

Combibloc tinha se tor - 

nado a primeira fabri - 

cante de embalagens 

cartonadas a ter todas 

as suas unidades de 

produção certificadas 

em conformidade com os 

critérios do Forest Stewardship Council® (Conselho de 

Administração Florestal – FSC) para verificação contínua 

da cadeia de custódia. Esta certificação significa que a SIG 

Combibloc pode oferecer aos seus clientes em todo o 

mundo embalagens com o rótulo “FSC Mix”. Em 2009, a 

SIG Combibloc lançou a primeira embalagem para sucos  

e chás gelados com o selo FSC na Alemanha. As embalagens 

da SIG Combibloc com o selo FSC agora estão à venda 

em vários países da Europa e Ásia. Com o logo do FSC, os 

consumidores podem estar certos de que quantidades 

apropriadas de madeira procedente de florestas com certi - 

ficação FSC, e com uma gestão adequada foram utilizadas 

para fabricar o papel bruto. Isto significa que a fonte de 

fibras de madeira podem ser rastreadas de volta, a partir 

do produto acabado, até sua origem florestal, em confor - 

midade com os padrões do FSC. 

O objetivo da SIG Combibloc é aumentar a porcentagem 

de suas embalagens cartonadas que tenham o selo FSC 

em 40 % até 2015. 

Recurso renovável 

As embalagens da SIG Combibloc são compostas em até 

75 % de papel cartão, provenientes da madeira, um recurso 

renovável. Com uma gestão florestal adequada e respon - 

sável, esta matéria-prima natural está disponível em sua 

infinidade. Além disso, a madeira não altera o equilíbrio 

de gás carbônico (CO
2
) da atmosfera. Dos gases que têm 

um impacto sobre o aquecimento global, o gás carbônico 

é o principal produzido pelos seres humanos e, portanto, 

é o foco de nossas medidas de redução. Dois aspectos são 

cruciais para a neutralidade de CO
2
 das árvores. Enquanto 

elas estão crescendo, as árvores extraem gás carbônico 

da atmosfera e o armazenam. Quando as árvores são quei - 

madas ou se decompõem, posteriormente, elas soltam 

somente a mesma quantidade de CO
2
 que absorveram 

em vida.
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  Assumir a responsabilidade pelas 
florestas significa preservar o futuro.  

    Os critérios do FSC são aceitos e apoiados por todas as 

grandes organizações internacionais de proteção ambiental. 

Estas diretrizes são para nós o padrão para a gestão res -

ponsável da engenharia florestal, fontes controladas e 

rastreabilidade substancial de produtos de madeira.

    

    As diretrizes de monitoramento da certificação do FSC são 

globalmente vinculativas e transparentes e foram produ -

zidas com o envolvimento de todos os stakeholders que 

possuem interesse nas florestas. Ao montar estas diretrizes, 

preocupações ambientais, perguntas sociais e necessidades 

econômicas são consideradas com o mesmo peso. Em todo 

o mundo, cerca de 5 % de todas as florestas (125 milhões 

de hectares) atualmente possuem certificação FSC e, 

portanto, a quantidade de madeira deste volume é limitada. 

Estamos fazendo uma campanha proativa para promover 

conscientização da importância dos critérios do FSC para 

a gestão responsável das florestas e, à medida que 

a demanda por produtos correspondentes 

aumenta, esperamos ver um acréscimo no 

número de florestas com o certificado do FSC.  

  Nossa prioridade máxima é continuar a obter matéria-prima 

renovável principal (CO
2
-neutra) para nossas embalagens, 

com a melhor qualidade e em longo prazo. Nós nos certi -

ficamos de que todas as fibras de madeira utilizadas para 

fabricar nossas embalagens cartonadas sejam continua -

mente rastreáveis de volta à sua origem. É parte essencial 

de nossas diretrizes que o papel bruto utilizado em nossas 

embalagens cartonadas seja proveniente de árvores plan -

tadas em florestas com o certificado do FSC® ou de outras 

fontes controladas.

    

    Fontes controladas oferecem a segurança de que as provi -

sões do padrão do FSC para “Madeira Controlada” estejam 

em conformidade. Isto significa que o uso de madeira de 

fontes duvidosas é evitado e não é utilizada nenhuma ma -

deira proveniente de florestas naturais, ou que seja plantada 

em violação dos direitos humanos. 

    

    O Forest Stewardship Council (Conselho de Administração 

Florestal – FSC) é uma organização internacional sem fins 

lucrativos, que trabalha para promover a engenharia flo -

restal responsável. O objetivo da organização é promover 

em todo o mundo o uso eficaz dos recursos florestais.
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EcoPlusPack

  Inovação com   combibloc EcoPlus  

    Quanto mais matéria-prima 
renovável, menos CO2.  

    A comparação dos dois tipos de embalagens em relação 

ao balanço de CO
2
 – começando com a extração e proces -

samento das matérias-primas, incluindo a fabricação das 

embalagens cartonadas, até o produto final que sai da 

fábrica da SIG Combibloc – demonstra que com a emba -

lagem   combibloc EcoPlus  , o CO
2
 pode ser reduzido em 28 %.

    

    Nova composição

    Com a   combibloc EcoPlus  , o principal fator de redução 

de CO
2
, é o novo tipo de estrutura do composto utilizado. 

Um formato especial de papel cartão dá à embalagem a 

sua rigidez. Na nova estrutura, o teor do papel obtido da 

madeira é de 82 %. As características específicas do papel 

cartão garantem que os alimentos envasados estejam 

protegidos da luz. Na embalagem   combibloc EcoPlus  , uma 

nova camada especial de poliamida, ultrafina, funciona 

como uma barreira para proteger contra a perda de 

sabor e odores externos. Somado a isto, estão as 

finas camadas internas e externas de polietileno. A 

camada interna de polietileno forma uma barreira 

para o líquido, enquanto a camada externa protege 

da umidade.  

  Com a embalagem   combibloc EcoPlus  , a SIG Combibloc 

desenvolveu uma embalagem asséptica cartonada para 

alimentos líquidos que reduz o CO
2
 em cerca de 28 %, 

quando comparado a uma embalagem convencional de 

1 litro da SIG Combibloc, do mesmo formato, graças a 

um novo composto especial do papel cartão. Na emba -

lagem   combibloc EcoPlus  , o conteúdo da polpa obtida 

a partir da madeira, um recurso 

renovável, é de mais de 80 %. 

A redução da geração de CO
2
 foi confirmada por uma 

avaliação independente de ciclo de vida, minuciosamente 

auditada, realizada pelo Instituto de Energia e Pesquisa 

Ambiental (Institute for Energy and Environmental Rese -

arch – IFEU) em Heidelberg, Alemanha. A SIG Combibloc 

solicitou a análise e avaliação dos impactos ambientais da 

embalagem   combibloc EcoPlus  , quando comparada a uma 

embalagem convencional da SIG Combibloc, do mesmo 

formato, em conformidade com os padrões internacionais ISO.

    

    A avaliação de ciclo de vida examinou minuciosamente o 

    formato de 1.000 ml   combiblocSlimline  . O estudo analisou 

minuciosamente todos os principais fatores e processos de 

relevância ambiental que ganham força ao longo do ciclo 

de vida da embalagem. O resultado da avaliação do ciclo 

de vida foi claro. 

    

  material de embalagem com 28% menos CO2 
    alta concentração de matéria-prima renovável  

  melhor para o meio ambiente  

  -28% CO2  
  NOVO  



Para perguntas ou comentários,  
contate sigcombibloc.bra@sig.biz

www.sig.biz/brasil
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Impresso em papel com certificado FSC®.


