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40 anos de Cetea! Sílvia Tondella Dantas 
Diretora do Cetea 

 
É com muita felicidade que em março deste ano de 2022 o Cetea completou 40 anos de existência. 

Em 1982, quando a Pedra Fundamental foi lançada, um sonho de uma pequena equipe se tornava realidade. Estava se 
consolidando o primeiro Centro de Pesquisa na área de embalagem no Brasil. Hoje somos 67 colaboradores trabalhando 
intensamente em prol desta realização! 

É notável o crescimento do Cetea durante esses 40 anos. Expandimos a nossa atuação e, além de realizarmos PD&I em todas 
as áreas de embalagem – celulósicas, plásticas, metálicas, de vidro e de transporte e distribuição tendemos os mais diversos 
segmentos usuários de embalagem, como o alimentício e de bebida, cosmético, farmacêutico, de produtos médicos, produtos 
químicos e de higiene e limpeza. A interação com todos os atores do mercado – produtores de matéria-prima, de insumos 
diversos e de equipamentos, convertedores, prestadores de serviços relacionados, associações, sindicatos, profissionais 
independentes e órgãos governamentais – resulta em imensa satisfação no cumprimento de nossa missão.  

Enfrentamos muitos desafios, técnicos, orçamentários, de recursos humanos, mantendo sempre disposição para a superação 
e a expectativa da conquista.  

Nossos laboratórios foram modernizados e ampliados, e hoje contamos com 4.400 m2 de construção e cerca de 700 
equipamentos em operação, desde micrômetros e outros instrumentos de medição dedicados à análise dimensional dos 
diferentes tipos e materiais de embalagem  até equipamentos de última geração de aplicação geral ou específicas para 
avaliação de embalagens, a exemplo de cromatógrafos gasoso (GC-MS/MS) e líquido (LC-MS/MS) acoplados com 
espectrometria de massas sequencial e cromatógrafo líquido hifenado a espectrômetro de massas com indução por plasma 
(LC-ICP/MS). 

É importante ressaltar também que durante esses anos nos dedicamos à realização de cursos e treinamentos ministrados por 
nossa equipe de pesquisadores, publicando literatura técnica, disponibilizando informações bibliográficas referentes a 
embalagens para suprir as necessidades de informações técnico-científicas, de forma a desenvolver e fortalecer o segmento 
de embalagem com a transferência e difusão de conhecimento. 

É perceptível a evolução do Centro e o atendimento às expectativas de todos que o viram nascer e se tornar referência no 
setor de embalagens. 

Temos imenso orgulho, satisfação e gratidão pela jornada percorrida até aqui pela Equipe Cetea, que nos impulsiona na 
continuidade e na busca por maiores feitos em prol dos setores produtores e usuários de embalagens e da sociedade como 
um todo. 

Agradecemos a todos os colaboradores, colegas, estagiários e bolsistas, fornecedores e clientes, em especial aos associados, 
sem os quais nada disso seria possível. 

Olhar para trás e ver o caminho percorrido nos enche de orgulho e, principalmente, de vontade de seguir fazendo muito mais. 

 Parabéns, Cetea! Equipe atual do Cetea 


