
O mercado deverá receber até o final do ano as primeiras garrafas
de gargalo e tampa mais curtos para embalagens familiares de
refrigerantes de até 3 litros. Significa uma redução de até 1,5
grama de PET por garrafa: menos matéria-prima, menor custo

o mundo que envolve escalas gigantescas de produção e consumo, como é o
caso da indústria de bebidas, qualquer redução de custo pode significar uma
economia enorme no final do processo. Tomemos o exemplo dos refrigeran-
tes, cujo consumo, foi de 13,02 bilhões de litros, em 2006. Um total de mais

de 16 bilhões de unidades de embalagem de todos os tipos, revelam os dados da
consultoria Datamark, especializada no mercado de embalagem e seus usuários. Do
volume total de refrigerantes, as garrafas de vidro responderam por 11,8% do
volume envasado; as latas de alumínio, por 7,0%; as latas de folha de flandres, por
1,3% e as garrafas PET, por 77%.

Por conta disso, a indústria de bebidas e seus fornecedores vem passando por um
período de mudanças significativas, e a indústria de embalagens PET, que movimen-
tou o equivalente a 5,9 bilhões de unidades de garrafas de diversos tamanhos, que va-
riam de 250 ml a 3 litros, só para refrigerantes, tem sido uma das mais ativas ao pro-
por iniciativas e tecnologias para reduções de peso e adoção de novos padrões para os
gargalos e tampas. Em uma combinação de paredes mais finas com gargalos mais le-
ves, as embalagens PET sofreram redução de 55% em seu peso nos últimos 10 anos,
segundo Evandro Cazzaro, diretor do Brazil Tech Center da Husky, fornecedora de
sistemas de injeção e serviços para a indústria plástica global, com sede no Canadá.
"Entretanto, o mercado continua demandando embalagens mais econômicas através
de constantes reduções de peso, que contam com o suporte de tecnologias mais apura-
das em áreas-chave, como na injeção e moldes das preformas", explicou Cazzaro.

"A redução no peso das embalagens atende ainda uma outra demanda da sociedade,
ou seja a redução no consumo de ma-
térias-primas, o que vai de encontro aos
conceitos de sustentabilidade e preo-
cupação com o meio ambiente", explica
Rodolfo Salles, do D&E da Amcor Pet
Packaging Latin América, sediada nos
Estados Unidos, que está entre as três
maiores empresas de embalagens no
mundo. "Estaremos vivendo um pro-
cesso semelhante ao que ocorreu na dé-
cada passada, quando houve a troca do
gargalo BPF 28 mm para o atual PCO
1816 de 28 mm", completa.

De acordo com Aurel Forgaci, dire-
tor da Bericap, inicialmente a preocupa-
ção era obter um look diferente para a
tradicional tampa de refrigerante. "Mas
logo ficou evidente a importância do
projeto e o potencial de economia, não
somente em relação ao custo direto, mas
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especialmente em relação à preocupação
sócio-ambiental, que poderia ser amplia-
da em nível global." A Bericap, fornece-
dora de sistemas de fechamento, está
completando 10 anos no Brasil, com 19
filiais espalhadas por 17 países, produzin-
do mais de 50 bilhões de tampas por ano.

"E a evolução natural do mercado,
que vai buscando novas alternativas para

reduzir custos e ser mais competitiva. E um processo irreversível", diz Sérgio Nasci-
mento, gerente geral da CSI - Closure Systems International do Brasil, que faz par-
te do grupo neozelandês Rank, após a aquisição da Alcoa Packaging. A CSI
responde por um faturamento mundial de US$ l bilhão.

As mudanças

C ientes da demanda do mercado, há alguns anos, um novo gargalo para embala-
gens PET de refrigerantes vem sendo estudado minuciosamente, com o objetivo

de reduzir o peso da preforma através das menores dimensões de altura do gargalo.
Segundo Cazzaro, de uma forma geral, a alteração dos gargalos deverá afetar cerca
de 35% do mercado mundial de embalagens PET para bebidas, que tem como
objetivo uma redução de até 5% do peso total da embalagem.

O atual padrão de gargalo é o PCO 1816 de 28 mm ou PCO 1810, como
também é conhecido, que pesa entre 5,1 - 5,2 gramas.

O novo gargalo a ser adotado como padrão mundial para garrafas de bebidas car-
bonatadas é o PCO 1881, com peso entre 3,7 - 3,8 g, apontam os entrevistados,
uma solução que se mostrou consenso no mercado, avalizada pelo ISBT - Internatio-
nal Society of Beverage Technologists, um instituto sem fins lucrativos, que reúne
todos os envolvidos nas questões relacionadas com a indústria de bebidas. Segundo
Forgaci, por iniciativa do maior fabricante global de refrigerantes, criou-se um sub-
comitê no ISBT, contendo representantes de envasadores, de fabricantes de embala-
gem (tampas, preformas), de fornecedores de equipamento de fabricação de embala-
gens, de fornecedores de equipamento de envase - enfim, representantes de toda a
cadeia produtiva, que analisou todas as alternativas apresentadas para um gargalo
mais curto e, finalmente, votou a favor, do que é hoje conhecido por PCO 1881.

Nascimento comenta: "Só para se ter uma idéia, o processo do desenvolvimento
da 1881 já está na versão 16, que é a versão que está sendo liberada para o mercado
no período de um ano. Durante esse período vai se observar o seu comportamento,
pois já existem várias empresas começando a utilizar esse gargalo em várias partes do
mundo e se ele for aprovado, o ISBT vai bater o martelo."

De acordo com Rodolfo Salles, o desenho do gargalo PCO 1881 está praticamente
definido, restando somente alguns ajustes no desenho do perfil do filete de rosca do
gargalo, na tentativa de se reduzir o torque de abertura das tampas pelo consumidor fi-

Extra-Lok mini™ 28 mm e MB-Lok mini™ 28 mm, da CSI, devem estar
disponiveis no mercado brasileiro no último trimestre.
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nal. Isso é importante para que se consiga evidenciar qualquer tentati-
va de violação da embalagem, por menor que seja. "São vários os es-
forços e desafios envolvidos nesta mudança, porém a grande preocu-
pação reside na performance do sistema. Ao se aplicar a tampa em
uma embalagem cheia, ela deve atender aos esforços gerados devido
às grandes velocidades dos equipamentos de hoje, deve resistir à pres-
são interna e esforços mecânicos inerentes ao processo, resistir à ma-
nipulação da embalagem secundária através do estoque e transportes;
entretanto, deve também ser fácil e segura ao se abrir, mesmo que
seja por uma criança", explica Salles.

Como começou

Aprincípio, o processo de redução do gargalo e tampa das gar-
rafas havia se restringido às garrafas de bebidas carbonatadas

de menores volumes e a embalagens de bebidas não-carbonata-
das. O grande avanço ocorre no desenvolvimento de gargalo e
tampa mais curtos para embalagens de maior volume, acima de
2 litros, suportando a pressão interna que se cria devido à carbo-
natação da bebida, que pode provocar o chamado blow off.

A Bericap vem trabalhando no desenvolvimento de um novo pa-
drão de gargalo mais curto para o mercado de bebidas, especialmente
para carbonatadas, desde 2004. A iniciativa surgiu quando a indús-
tria cervejeira central-européia, envasadora de cerveja em garrafas
PET, demonstrou o desejo de usar um projeto de tampa que mais se
assemelhasse à tampa Crown Metálica, em substituição às tampas 28

Bericap lançará suas tampas Super-Shorty® no Brasil no início do próximo ano.

mm comuns, usadas na indústria de refrigerantes, conferindo um
"look" mais tradicional à embalagem "de plástico" da cerveja, projeto
que foi desenvolvido pela Bericap. "O PCO 1881 é uma versão leve-
mente modificada da alternativa originalmente apresentada pela
Bericap, que havia sido desenvolvida para a indústria cervejeira cen-
tral-européia", conta Aurel Forgaci.

Há cerca de três anos, a CSI, à época ainda Alcoa, iniciou nos Esta-
dos Unidos e no México o desenvolvimento da tampa de gargalo
mais curto, chamado 1873. "Hoje essa tampa está em produção no
México e na Espanha. Basicamente, o cliente que iniciou o uso da
tampa foi a Coca-Cola do México, para garrafas de 600 ml, e mais de
l bilhão de embalagens com a nova tampa foram colocadas no mer-
cado mexicano, provando ser bastante eficiente. Mas, à época em que
se iniciou essa corrida para embalagens mais econômicas, com um
gargalo mais curto, existia uma grande variedade de gargalos diferen-
tes", disse Rodolfo Haenni, supervisor de marketing da CSI. Esse
gargalo foi sendo modificado, até se chegar ao atual padrão 1881 para
o qual o mercado está caminhando.

Text Box
Anúncio



REPORTAGEM
Tampas da Bericap para gargalo curto estão

Á redução no consumo de
matéria-prima

Com o novo gargalo PCO 1881, a redução de consu-
mo de PET esperada está variando entre 1,2 g a 1,5

g, segundo as fontes pesquisadas, passando dos atuais
5,2-5,1 g para 3,8-3,7 g. "A redução no consumo de
PET independe do tamanho da garrafa, mas, propor-
cionalmente, essa redução tem maior impacto para as
garrafas menores. Em uma preforma de 22 gramas para
garrafa de 600 ml, por exemplo, seu peso vai cair para
cerca de 20,5 g. Já uma preforma de garrafa de 2 litros
de 48 gramas vai para 46,5 g", explica Nascimento.
"Além do gargalo, observamos cada vez mais a busca na
redução de material no corpo da garrafa, que vai de-
pender também do seu desenho".

Na tampa da CSI, a redução na altura é de 2 mm e a
de material é de 0,15 g por unidade. "Se analisarmos o
lado do fabricante da tampa, existe o investimento no
ferramenta! que é preciso amortizar e uma redução pe-
quena na quantidade de matéria prima, o que não muda
significativamente o custo da tampa. O que muda é o
custo total da embalagem". Calcula-se uma redução de
PET em torno de dois dólares por milheiro de preforma.

Para a Bericap, a redução de resina PET é de 1,2 g por

gargalo. Na tampa, dependendo da versão, a economia
será de 0,5 g até 1,5 g.

"Apenas com as otimizações de pesos conferidas atra-
vés do redesenho das preformas e adoção de novos
gargalos, pode-se obter reduções entre 15% a 30%,
dependendo do perfil da preforma e do envase e sua
aplicação. No âmbito das tampas, esta economia pode
chegar a 25%", calcula Cazzaro.

As tampas chegam ao mercado
A um passo de chegar ao mercado, as empresas testam
os últimos detalhes. Nesta fase, as questões técnicas

foram todas solucionadas. Para o novo gargalo, a Bericap
desenvolveu a tampa SuperShorty® com 4 versões:
Crown (2,7g), CSD (2,4g), CSD eco (2,0g) e Still (l,7g
para bebidas não-carbonatadas), que chegam ao mercado
no começo do próximo ano.

O conjunto gargalo PCO 1881 + tampa SuperShor-
ty® da Bericap passou por todos os testes do manual de
procedimentos, referência da indústria de refrigerantes.
"Os testes foram conduzidos principalmente durante os
últimos dois anos, período em que a tampa sofreu peque-
nos ajustes, sempre que as exigências assim o requeriam.
Inicialmente, a indústria manifestou interesse da
utilização desse novo padrão somente para embalagens
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"single-serve", ou seja, até 600 ml. Com sua aprovação,
começaram a ser testados os tamanhos de garrafas
maiores, até atingir o de 3 litros. Todo esse processo
iterativo levou quase 4 anos", disse Forgaci. Todas as
tampas da linha SuperShorty® são intercambiáveis
entre si, exceto a versão Still, específica para o envase
de bebidas não carbonatadas, independentemente do
tamanho da embalagem.

Já a previsão da CSI é que a nova tampa esteja dispo-
nível no mercado brasileiro no último trimestre deste
ano. As novas tampas da CSI já foram testadas e
aprovadas tanto em seus laboratórios quanto no de seus
clientes. "A questão agora é ajustar a nossa capacidade
de produção, fabricação de moldes, etc., diz Haenni.

A CSI lançará as novas Extra-Lok mini™ 28 mm e
MB-Lok mini ™ 28 mm, aplicáveis a embalagens PET
de tamanhos familiares de até 2,5 litros. A Extra-Lok mi-
ni™ 28 poderá ser utilizada com os gargalos 1873 ou
1881, dependendo das necessidades do cliente. A MB-
Lok mini ™ 28 mm foi projetada para bebidas maltadas
envasadas a frio em garrafas PET, e conta com um ve-
dante capturador de oxigênio.

"Existem algumas diferenças técnicas entre o gargalo
1881 e o 1873, entre elas uma diferença no ângulo de in-
clinação da rosca, visando dar maior segurança para sua
aplicação em embalagens familiares de 2 litros, 2,5 litros
e 3 litros. Mas, hoje, temos também o 1873 para garrafas

de 2 e 3 litros, sem apresentar qualquer problema. A CSI
desenvolveu tecnologia exclusiva com sua comprovada li-
nha XT™ que prepara as novas tampas para resistir às
piores condições de embalagem para a segurança do pro-
duto e retenção da carbonatação, enquanto permitem
uma fácil abertura e aparência atraente. Esta capacidade
permite aos engarrafadores obter uma só rampa para em-
balagens individuais e familiares. O resultado é o estoque
de tampas reduzido, menos mudanças de equipamentos
e alta eficiência operacional", diz Haenni.

As tampas da CSI são moldadas por compressão em
equipamentos desenvolvidos pela própria empresa, em
sistema rotativo e contínuo e as da Bericap são produzi-
das por injeção plástica utilizando resinas organolépticas
de PEAD. São processos diferentes, matérias-primas di-
ferentes, cada um tem suas vantagens e desvantagens, e
suas próprias características. Cada fabricante tem uma
preferência, assim como cada engarrafador. Cada um
tem que escolher o seu produto mais adequado.

Adaptações na linha

Toda a cadeia deverá ser afetada por investimentos para
as mudanças no gargalo. "Tratando-se de um desenho

de gargalo com dimensões diferentes, haverá alterações
em moldes de preformas na sua parte mais delicada e
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precisa, serão necessários novos moldes de tampas, ajustes em todos
os equipamentos, que de alguma forma estarão relacionados com os
gargalos das garrafas, sejam sopradoras, transportadores aéreos, rotu-
ladoras, assim como as enchedoras e etc.", afirma Salles.

"Alguns dos ajustes são triviais, como regulagem de altura nos
orientadores das tampas e nas guias, além da substituição dos bocais
dos arrolhadores. Outros ajustes são um pouco mais complexos, co-
mo a troca do cam (curva) das torres dos arrolhadores. A Bericap
conta com um departamento de Assistência Técnica que acompanha
todo o processo de adaptação antes, durante e depois da migração",
explica Forgaci.

Da mesma forma, a CSI disponibiliza o kit de conversão de
capsuladores quick-change, que possibilita às tampas mini™ serem
facilmente integradas às linhas de engarrafamento existentes.

Segundo Cazzaro, a estimativa é de que esta conversão se dará de
forma gradual, tendo seu movimento mais expressivo no próximo

A grande mudança do mercado de garrafas PET deve acontecer no
gargalo: do PCO 1810 para o PCO 1881, consenso no mercado, após
estudos conduzidos pelo ISBT.

AMCOR PET PACKAGING www.amcor.com
BERICAP www.bericap.com
CSI www.csiclosures.com
DATAMARK www.datamark.com.br
HUSKY www.husky.ca
ISBT www.bevtech.org

ano. Nascimento concorda. "É uma grande mudança e não deverá
acontecer da noite para o dia. O que temos observado é que as
empresas escolhem uma linha, modificam a sopradora, a envasadora
e o restante da linha, e daí seguem para as outras. E um processo que
com certeza vai demorar alguns anos, não é um projeto de curto
prazo e, talvez, nem tudo mude. Linhas antigas, sem escala, talvez
permaneçam com os modelos antigos. As grandes empresas vão
mudar com certeza, porque o ganho é importante."

O assunto não se esgota aqui. Sabemos que há outras empresas de-
senvolvendo tecnologias diferentes, e que deverão entrar no mercado
também. Diversas áreas da indústria de bebidas deverão receber in-

vestimentos e passar por mu-
danças, temas que a revista
embanews vai retomar em
outras oportunidades.

Redução de resina PET no gargalo
vai variar de l,2g a l,5g, por
preforma.
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