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Missão
Nossa missão é satisfazer as necessidades do
produtor agropecuário, oferecer um serviço que
supere as expectativas de nossos clientes, e, que
por sua qualidade, ajude-os a desenvolver e obter
os melhores resultados de seu próprio negócio.

Mission
To meet the needs of agricultural producers,
offering a service above and beyond their
expectations, and a quality product that may help
them further develop and enhance their Business.

Perfil Corporativo
Corporate Profile
Pacifil é uma empresa familiar, instalada em uma planta
de mais de 5.000 m², localizada na cidade de
Montevidéu, Uruguai.

Pacifil is a family business. Located in the city of
Montevideo, our plant has an area of over 5.000 sq
meters.

A diretoria da empresa conta com mais de 35 anos de
experiência na produção de filmes agrícolas, com ênfase
nos filmes para estufas.

The managing team boasts more than 35 years of
experience in the production of film for the agricultural
sector, in particular greenhouse film.

A descendência japonesa é a característica da diretoria, e
também está presente na segunda geração. Essa nova
geração está focada no desenvolvimento da gestão da
empresa, e soube definir sua própria marca corporativa,
que mantêm-se intacta desde o início: oferecer um
produto de altíssima qualidade, com o respaldo e a
confiança que o produtor merece, estando sempre
atento as suas necessidades.

Of Japanese background, the managing team has the
‘hallmark’ of their forefathers, also present in the second
generation currently responsible for managing the firm.
Following the example of their ancestors, they have
defined the company’s mission as “a commitment to
provide the highest-quality product, offering the support
and reliability farmers need”.

No fim da década de 90, Pacifil começa a produzir
bolsas para armazenagem de grãos e forragens, como
conseqüência de um contrato assinado com uma
empresa americana. A base desse acordo era o
mercado sul-americano, já que, na época, as bolsas
eram importadas do Canadá e dos Estados Unidos.
De 1999 até o momento, a empresa tem sido a maior
exportadora de bolsas a República Argentina.
Pacifil Brasil é uma empresa localizada em Sapiranga, a
50kilômetros da cidade de Porto Alegre, Brasil.
Em janeiro de 2011, Pacifil Brasil foi inaugurado em uma
área de 7.000m², um investimento de peso em
equipamento de vanguarda, com a finalidade de manter
um padrão de qualidade ao nível dos mercados
internacionais mais exigentes. A empresa dedica-se
exclusivamente a fabricação de bolsas para grãos e
forragens.
Unindo sinergias, conseguimos ampliar nossa linha
PACIFILBAG, com produtos que variam de 5 a 14 pés.

In the late 1990s, after signing a contract with a USbased company, Pacifil began to manufacture bags for
storing grains and cattle feed. These bags went to South
American markets only –up to then, they had been
imported from the US and Canada.
Since 1999, and for 13 consecutive years, Pacifil has
been the leading grain storage bag exporter to Argentina.
Pacifil Brasil is a company located in Sapiranga, 50
kilometers from the city of Porto Alegre, Brazil.
In January 2011, Pacifil opened a dedicated 7,000-sq
meter industrial plant for manufacturing grain and cattle
feed storage bags. The company invested heavily in
state-of-the-art equipment, with a view to maintaining
the standards of quality demanded by the most
discerning international markets.
Thanks to the synergy of our joint efforts, we have
succeeded in widening our line of bags PACIFILBAG, and
can now offer them in sizes ranging from 5 to 14 feet.

Com alma de produtores

03

Tecnologia - Inovação - Expansão
Technology - Innovation - Expansion
Trabalhamos para que a gestão estratégica em inovação
tecnológica continue sendo nossa característica.

We endeavor to continue to be the hallmark of strategic
management in technological innovation.

Atualmente, começamos a desenvolver uma nova
linha de produção de vanguarda: coextrusada em 5
capas, com a qual ampliaremos nossa capacidade de
produção para 2.500 toneladas mensais.

We are currently in the process of building the
facilities for our cutting-edge 5-layer coextrusion
system, which will increase our monthly production
capacity to 2500 tons.

Modernizamos constatemente nosso laboratório,
agregando valor ao mesmo. Nosso laboratório é
responsável pela análise e desenvolvimento dos filmes,
para garantir sua qualidade mesmo antes da venda. Ele é
gerenciado por uma equipe profissional especializada,
que também é responsável pelo produto de forma
permanente, desde a compra até as diversas localidades
onde é utilizado.

At our state-of-the-art technological laboratory, film is
assessed for performance and quality before it is
released to the market. Our lab is managed by a highlyqualified team of specialized professionals, also
responsible for systematically following up and
monitoring on-site performance in the different
geographic locations where they are used.

Da mesma forma, exigimos alto nível de qualidade aos
nossos fornecedores de matérias-primas e insumos,
pois cremos que nossos objetivos devem estar
alinhados, com a finalidade de garantir uma política de
negócios a longo prazo.
Sob esse prisma, a qualidade é nosso desafio, e nos
esforçamos para que nossos valores sejam transmitidos
a nossos clientes, fornecedores e equipe interna.

Likewise, our suppliers of raw materials and supplies are
required to align with our company's high standards, so
as to enforce and uphold our business policy in the long
term.
Within this context, we see quality as a challenge and
endeavor to share our values with suppliers, customers
and our own work team.
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PACIFILBAG

Generating trust, support and security
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PACIFILBAG

Bolsas para Grãos e Forragens
Bags for Grain and Cattle Feed Storage
Devido à importância do armazenamento de grãos e
forragens de forma anaeróbica, nos focamos em
aprimorar o sistema de embolsamento, uma alternativa
aos métodos de ensilagem tradicionais.

Given the importance of storing grain and cattle feed in an
anaerobic environment, we have developed an
alternative to the traditional silage methods: a bagging
system.

O embolsamento de grãos e forragens é uma opção
mais econômica perante as outras formas de
armazenamento conhecidas, pois com os métodos
tradicionais, as perdas de nutrientes são consideráveis.

Grain and fodder bagging is more economical than other
conventional storage methods, which entail considerable
spoilage.

A bolsa é coextrusada em três camadas, de cor negra no
lado interno e branca no lado externo, ou branca, em
ambos lados.
Nossa tecnología de produção garante qualidade na
resistência mecânica, e somada a proteção anti UV,
garante a duração da bolsa, que se corretamente
utilizada, pode durar até dois anos, mesmo exposta a
condições climáticas adversas ou extremas.

It consists of multi-layer coextruded bags, which can be
black on the inside and white on the outside, or white on
both sides.
The manufacturing technology used ensures excellent
mechanical resistance, which, together with proven UV
protection, guarantees a life cycle of up to two years,
even in the toughest weather conditions.
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Processo de Embolsamento
Bagging Procedure
Principio básico
O princípio básico é a forma como o embolsamento mantém
os produtos intactos: o próprio material embolsado consume
o oxigênio (O2) presente dentro da bolsa, o que faz a
concentração de anidrido carbônico (CO2) aumentar.
No caso de materiais frescos e grãos úmidos, o anidrido
carbônico e a formação de ácido láctico, decorrente dois
açúcares presentes na bolsa, são os responsáveis diretos
pela permanência da qualidade e estabilidade do produto
embolsado.
Quando os materiais embolsados são secos, o agente
responsável de estabilidade e qualidade é diretamente o
anidrido carbônico.
Tais processos ocorrem graças a absoluta impermeabilidade
do plástico a moléculas de oxigênio.
Procedimento
Para o embolsamento dos produtos máquinas
embolsadoras são utilizadas. Existem dois tipos: de grãos e
forragens.
É de suma importância que o contorno da bolsa se ajuste
perfeitamente ao perímetro da campana da máquina
embolsadora.
Os grãos podem ser embolsados moídos ou inteiros. Já
forragens, devem ser embolsadas picadas.
Durante o processo de embolsamento, o produto deve ser
compactado o máximo possível, com o objetivo de reduzir à
mínimo os níveis de oxigênio, sendo de igual relevância o
controle do estiramento da bolsa.
A expectativa, ao tomar-se todos os cuidados necessários, é
manter as propriedades do produto ao máximo, assim como
o aproveitamento da vida útil da bolsa.
Quando forragens são embolsadas, assim que o processo
de preenchimento da mesma terminar, a bolsa deve ser
fechada imediatamente. A partir desse momento, grande
quantidade de CO2 é gerada, uma conseqüência da
respiração do material contido na bolsa, e por essa razão,
recomendamos que a abertura de um orifício seja feita para
facilitar o escape dos gases.
Após as 72 horas do fechamento da bolsa, o orifício aberto
deve ser fechado. É possível que a bolsa se infle, devido a
presença do CO2 , o que é essencial para que o material
embolsado alcance a conservação esperada. A partir desse
momento, as bactérias anaeróbicas começam a formar o
ácido láctico.
A quantidade e qualidade de ácido láctico formada é
determinante para a preservação do produto.
Com a formação do ácido os níveis de PH diminuem, e ao
alcançar um valor aproximado a 4.2, a atividade enzimática
paralisa, e se a estabilidade for mantida, o resultado é a
ótima conservação do produto embolsado, e a preservação
de suas propriedades.

Basic principle

The bagging process is based on the principle that, as a
result of the respiration of the products stored, oxygen (O2)
levels inside the bag go down, thereby increasing the
concentration of carbon dioxide (CO2).
When fresh materials and moist grain are bagged, carbon
dioxide and the lactic acid produced from the sugars
contained inside the bag are directly responsible for
preserving the quality and stability of the products.
When dried matter is bagged, only carbon dioxide is directly
responsible for preserving the quality and stability of the
products.
Such processes occur because the plastic the bag is made
of is absolutely impermeable to the oxygen molecules.

Procedure

Two types of bagging machines are used: one for grain and
another for fodder.
It is essential that the mouth of the bag exactly matches the
perimeter of the bagging machine tunnel.
Grain can be bagged in the form of either ground or whole
grains. Fodder, on the other hand, should always be
chopped before bagging.
During the bagging process, the material to be bagged
should be as compacted as possible, so as to bring oxygen
levels to a minimum. It is also very important to check that
the bag is stretched.
Ideally, the product’s properties should be perfectly
preserved while making the most of the bag’s life cycle.
For cattle feed bagging, after completing the procedure, the
bag is shut. From that moment on, a large amount of CO2
gas is formed as a result of the respiration of the contents
inside. We suggest making a hole, so that gas can seep out.
72 hours after closing the bag, such hole should be sealed.
Once the bag has been closed, it is expected to “inflate”
mainly due to the presence of CO2 , which is essential for the
preservation of the material stored in the bag. Then the
anaerobic bacteria begin to produce lactic acid.
The preservation of the product will be primarily determined
by the quantity and quality of the lactic acid formed.
In the presence of lactic acid, PH levels go down. At
approximately 4.2, enzymatic activity is stabilized, thereby
ensuring that the properties of the products will not be
altered.
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PRODUTOS que podem ser embolsados
Products that can be bagged
Micropicado, milho, etc

Micro ground corn, sorghum, etc.

Grão úmido: milho, sorgo, trigo, aveia, etc.

Moist grain corn, sorghum, wheat, oat, etc.

Grão seco: arroz, soja, milho, trigo, canola, etc.

Dried grain rice, soya, corn, wheat, canola, etc.

Pasto

Grassland

Fertilizantes

Fertilizers

Glúten de milho

Wheat Gluten

Cevada

Processed malt

Capim

Grass

Farelo

Bran

Outros

Others

Vantagens
Advantages
Excelente Conservação
Economia
Poder Logístico
Vantagens do embolsamento do grão seco
Sob nossa ótica, a vantagem mais relevante é a ótima
conservação das propriedades dos produtos a serem
embolsados, com um custo menor por tonelada
armazenada.
Do ponto de vista logístico, o sistema permite a espera
do melhor momento para a comercialização do
produto.Os grãos também podem ser separados por sua
qualidade, permitindo assim, classificar o produto
embolsado por sua qualidade, evitando misturas
indesejadas.
Além do mais, a falta de caminhões ou espera de espaço
nos portos não são mais impedimentos para seguir em
frente com a colheita.

Excellent Preservation
Economy
Logistic Potential
Advantages of bagging dry grains

The main advantage lies in the excellent preservation of
the properties of the product at a lower cost per ton
stored.
As regards logistics, it is possible to gather and store the
products until it is the right time to commercialize them.
Furthermore, bagging facilitates traceability by allowing
farmers to classify the grains harvested based on quality,
thereby preventing undesired mixes.
Finally, the fact that trucks or storage facilities may not be
available at the port in no way hinders harvest-related
activities.

Advantages of bagging moist fodder and grain

Vantagens do embolsamento das forragens e
grãos úmidos
O sistema permite a armazenagem do produto no local
desejado pelo produtor, por exemplo, em lugares onde o
produto é consumido diariamente pelo gado
(confinamentos), ou autoconsumo em piquetes
diferentes.

It is possible to store them at the place where they are
needed, e.g. at the feedlots or in different self-feeding
pastures.

Após alimentar o gado, a bolsa deve ser fechada
novamente, fazendo mínima a entrada de oxigênio,
mantendo a qualidade máxima do produto armazenado.

The extraction front is extremely small in comparison
with the depth of the bag. Minimum aerobic
decomposition occurs, so it is possible to keep the bag
open as long as at least a 40 cm-deep amount is
extracted periodically.

A frente de extração é muito pequena comparado a
profundidade, o que faz a degradação mínima,
permitindo que a bolsa possa ser aberta sempre que se
retire periodicamente um mínimo de 40 cm de
profundidade.

Once the animals have been fed, the bag is closed again,
only a minimum amount of oxygen enters the bag and
quality is preserved.

In conventional silos, the front (‘front of attack’) remains
open all the time, adversely affecting the quality of the
feed.

Nos silos convencionais sempre permanece uma frente
aberta (frente de ataque), o que faz com que a forragem
perca sua qualidade consideravelmente.

The quality of the material is the same in the entire bulk
stored in the silo. Indeed, fermentation is homogeneous
as the plastic material is impermeable to oxygen.

A qualidade do material é o mesmo para todo o volume
embolsado, já que a fermentação é uniforme devido ao
grau de impermeabilidade ao oxigênio que o plástico
oferece.

By using bars and placing the bags in adequate places,
self-feeding can be implemented very efficiently, thereby
making it unnecessary to use machines and fuel, or to
transfer the animals to be fed.

Com o uso de grades é possível realizar o autoconsumo
de maneira muito eficiente, colocando as bolsas em
lugares apropriados para facilitar o manejo do
gado,evitando, também, o uso de maquinário e
combustível, assim como o deslocamento do gado.
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Mapa de Exportações
Export Map

CANADA

MEXICO

COSTA RICA

Atualmente, temos um fluxo dinâmico
de operações comerciais no campo de
exportações.
Atendemos mercados tão distintos
como a Argentina, Austrália, Bolívia,
Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa
Rica, Espanha, França, México,
Panamá, Ucrânia e Uruguai, países com
exigências completamente peculiares à
geografia de cada um.
At present, we have a dynamic flow of
exports to such diverse markets as
Argentina, Australia, Bolivia, Brazil,
Canada, Chile, Colombia, Costa Rica,
Spain, France, Mexico, Panama,
Paraguay, Ukraine and Uruguay, each
with their own specific needs and
requirements.

PANAMA
COLÔMBIA

BOLIVIA
PARAGUAI
CHILE
ARGENTINA

FRANÇA

UCRÂNIA

ESPANHA

AUSTRALIA
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Sustentabilidade
Sustainability
É um prazer compartir e sermos fiéis à nossa premissa
básica.
100% dos plásticos são recicláveis... com
soluções inteligentes!
Essa é a premissa de nosso projeto de reciclagem, que
nasce com a necessidade de dar destino adequado aos
resíduos gerados pela sociedade em geral .
Através de um trabalho que uniu esforço e investigação,
desenvolvemos um processo de intrusão que nos
permite, a partir dos restos plásticos, produzir tábuas
plásticas, a partir dos desperdícios recolhidos dos
mesmos.
Posteriormente, com trabalho de carpintaria e montagem
(encaixe), conseguimos produtos que voltam à
sociedade, para serem utilizados em várias formas. Por
suas características físico-químicas, os produtos
provenientes da madeira plástica suportam intempéries,
pois possui enorme resistência a mudanças climáticas.
As possibilidades de elaboração de produtos são
infinitas.
Podemos mencionar algumas aplicações, como
por exemplo:
- Pontos de ônibus
- Recipientes de lixo
- Vasos de plantas
- Mesas, bancos
- Decks, entre outros

We are pleased to share and abide by our guiding principle:
100% of plastics are recycled... with intelligent
solutions!
The recycling project stems from the need to make good
use of the plastic waste generated by society as a whole.
As a result of extensive research work, we have managed to
develop an intrusion process for producing plastic boards
from plastic waste.
After an assembly and molding process, they return to
society in the form of various useful products. Given their
physical and chemical characteristics, they are ideal for use
in the open air as they are extremely resistant to climate
changes.
Actually, innumerable products can be manufactured this
way.
Multiple applications include:
- Bus stop shelters
- Waste bins
- Planters
- Tables, benches
- Decks and more!
We are thoroughly convinced that this project, together with
social educational campaigns, will help harmonize the art
of designing with making a reality the sustainability aim
enshrined in our guiding principle.

Estamos convencidos de que este projeto, junto a
campanhas sociais da educação, conseguirá combinar
a arte de projetar e tornar realidade o objetivo previsto de
sustentabilidade, definido em nossa premissa básica.

www.unisoldsustentabilidade.com.br

www.unisoldsustentabilidade.com.br

100%Dos

plásticos se

reciclam...

com soluções inteligentes!
100% of plastics are recycled... with intelligent solutions!
Com alma de produtores

15

Com alma de produtores

