
 
  

   

 

Soluções de embalagens DaColheita contribuem para a redução da 

pegada ambiental no transporte de frutas 
 

 

Estudo demonstrou que as conservadoras em EPS reduzem em até 

9,52% a quantidade de emissões de Co2 eq. em comparação outros 

materiais 
 

 

A Termotécnica, líder em embalagens em EPS na América Latina, encomendou 

um estudo realizado pela consultoria ambiental Green Domus, onde foram 

comparadas as emissões de GEE (Gases do Efeito Estufa) para transporte de 

cargas de uvas e de mangas simulando um cenário em conservadoras e paletes 

de EPS (isopor – marca registrada de terceiro) e em caixas de papelão com 

paletes de madeira. “O mundo e os mercados estão cada vez mais exigentes 

quanto à pegada ambiental das empresas e estamos comprometidos com esta 

agenda apresentando soluções que estão em linha com essas demandas”, 

afirma o presidente da Termotécnica, Albano Schmidt. 

Foram feitos comparativos em transporte rodoviário no Brasil para as cargas de 

uva e também combinando os modais rodoviário nacional e aéreo internacional, 



para Europa, na exportação de manga. Ambos os estudos mostram que a 

utilização de soluções de embalagens em EPS DaColheita contribuem para a 

redução da pegada ambiental no transporte de frutas. 

No primeiro cenário, foi feito o comparativo do transporte de uma carga de uva 

(110 caixas) com ambos os tipos de embalagens, entre Petrolina (PE), onde a 

Termotécnica tem unidade fabril, e a Ceagesp (Companhia de Entrepostos e 

Armazéns Gerais de São Paulo), via transporte rodoviário em caminhão de baú 

refrigerado padrão. Como resultado, as emissões presentes no transporte 

terrestre de uva em embalagens e paletes de EPS foram 9,52% menores do 

que em embalagens de caixas de papelão e paletes de madeira, uma diferença 

de 89,13 toneladas. Como comparação, no ano de 2019, conforme dados do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da plataforma SEEG 

(Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa), 

a emissão diária per capita do brasileiro é de 28,25 KgCO2 e/dia. Conclui-se, 

portanto, uma redução de CO2 equivalente às atividades diárias de 3.155 

pessoas. 

Estudo similar, que também envolveu os dois tipos de materiais para as 

embalagens, foi realizado com uma carga de manga (110 caixas) entre 

Petrolina (PE), Viracopos (SP) e Lisboa (POR), sendo o primeiro trecho por 

transporte terrestre e o segundo por via aérea. Neste cenário, as emissões de 

GEE somadas no transporte terrestre e aéreo de manga em embalagens e 

paletes de EPS foram 5,44% menores que o transporte de manga em 

embalagens de caixas de papelão e paletes de madeira. A diferença no 

transporte de manga foi de 2.492,39 toneladas. Esta quantidade equivale a 

emissões de 88.226 pessoas/dia. 
 

 

   

 



Falando em sustentabilidade, as caixas conservadoras DaColheita contribuem 

em três frentes: 

1) Na reciclagem pós-consumo, pois o EPS é um material que pode ser 100% 

reciclado e se transformar em matéria-prima para outras aplicações, como 

rodapés e molduras. 

2) Aumento do shelf-life dos produtos frescos em até 30%, o que contribui para 

a redução do desperdício na cadeia de distribuição e consumo. 

3) Contribui para a redução da pegada de carbono, com a diminuição da 

emissão de Co2 equivalente, no transporte devido ao peso mais leve das 

soluções, o que reduz o consumo de combustível. 

“Nossa abordagem ambiental traz a economia circular na prática. Inclui uma 

visão integrada desde a concepção de produtos, eficiência operacional, 

passando por logística reversa, reciclagem e indo até novas cadeias produtivas, 

fechando o ciclo da economia circular. Pensando na cadeia logística como um 

todo é uma solução diferenciada e inovadora para este mercado e que 

atende às exigências por uma atuação responsável das empresas em termos 

de sustentabilidade”, diz Albano Schmidt. 

Para saber mais sobre a estratégia sustentável da Termotécnica acesse a 

íntegra o recém lançado Relatório de Sustentabilidade da companhia, 

clicando aqui. 
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