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promete alívios expressivos de peso e
maior liberdade de design para garrafas de PET envasadas a quente. Uma
breve recapitulação ajuda a entender
melhor a importância dos benefícios
ventilados.
O conceito clássico de hot fill para
PET baseia-se no enchimento de garrafas por bebidas aquecidas a temperaturas de até 95º C. Os recipientes são
imediatamente tampados e inclinados,
tendo seus interiores totalmente esterilizados pelo líquido candente. Logo
depois, são resfriados por banhos de
água, para que o calor não afete demasiadamente as propriedades originais
dos produtos. O problema é que, com
o arrefecimento, o conteúdo envasado
retrai-se em até 3%, criando um vácuo
capaz de provocar deformações às
embalagens. Para evitar as distorções,
convencionou-se utilizar, no envase a
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SUCOS, NÉCTARES de frutas,
chás prontos, águas com sabor, isotônicos. Bebidas como essas, de alta acidez
e repletas de vitaminas e ingredientes
sensíveis, representam desafios para
o acondicionamento em PET quando se tem por objetivo produtos com
vida longa, distribuídos sob temperatura ambiente e livres dos cada vez mais
indesejados conservantes. Um recurso
encontrado pela indústria para atender
a tais requisitos, difundido a partir dos
anos 8o, foi o envase a quente (hot fill).
Nos últimos anos, porém, esse processo
tem sido ofuscado por tecnologias de
envase asséptico, brandidas como mais
eficientes e modernas.

Multinacional americana com atuação destacada no mercado brasileiro de
pré-formas, a Plastipak lançou recentemente uma solução para requalificar o
hot fill. Batizada de ThermoShape, ela

quente, garrafas de paredes espessas
e dotadas dos chamados painéis de
compensação - áreas dedicadas a "acomodar" o vácuo, geralmente na forma
de conjuntos de estrias.
Por não sujeitar as embalagens a
tal variação térmica, o envase asséptico
permite o uso de garrafas mais leves logo, com apelo de sustentabilidade - e
com formatos diferenciados, alforriados dos painéis e com maior potencial
em percepção de valor (ver E M B A L A G E M M A R C A nº 77, janeiro de 2006). "A
ThermoShape surge justamente para
garantir as mesmas possibilidades ao
hot fill", explicou a E M B A L A G E M M A R CA o francês Jean-Guy Delage, diretor
de integração tecnológica da Plastipak, durante recente passagem por São
Paulo. O executivo argumenta que a
proposta difere das tecnologias já oferecidas por alguns fornecedores para o

uso de garrafas panel-less (sem painéis
de compensação) no envase a quente
de PET. "O que temos de inédito é a
isenção desses mecanismos em embalagens até 30% mais leves."
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O DIFERENCIAL da ThermoShape
é a presença de uma etapa a mais no
processo de envase a quente. Depois
que a bebida resfria, a base da garrafa é reaquecida. Um equipamento
então aplica pressão nessa região, que
age como um diafragma, distorcendose concavamente para o interior da
embalagem, fazendo as demais áreas
retomar o formato original. A máquina
pode processar até 400 garrafas por
minuto, sendo capaz de trabalhar com
recipientes de 200 mililitros a 2 litros. É
compacta - ocupa uma área de aproximadamente 6,25 metros quadrados - e
pode ser adaptada a linhas convencionais de hot fill.
Segundo Delage, o novo método de envase a quente permite obter
produtos com shelf life de seis meses
a um ano e com propriedades nutritivas "quase iguais" às daqueles processados por envase asséptico, porém
com duas alegadas vantagens. "Primeiro, nossa solução tem custos muito
menores, tanto de investimento quanto de manutenção", assegura o executivo, evitando mencionar valores.
"Ademais", ele argumenta, "o processamento asséptico demanda o uso de

lácteos e que, no Brasil, o principal
foco de oferta será o mercado de sucos
- hoje atendido principalmente por
embalagens cartonadas assépticas.
"Não pensamos em tomar o lugar das
caixinhas, até porque as linhas já estão
instaladas", diz Delage. "O que queremos é fornecer uma solução diferenciada, capaz de assegurar maior
destaque nas gôndolas para lançamentos ou extensões de linha com apelo
premium."
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insumos extras, como desinfetantes
químicos, e toda uma administração
de risco do processo desnecessária no
hot fill. É um método simples, eficiente e seguro."
Duas empresas já utilizam a ThermoShape: a Agthia, dos Emirados Árabes Unidos, numa linha de águas enriquecidas com vitaminas, e a francesa
Pressade (marca da britânica Britvic),
numa família de sucos orgânicos. O
diretor da Plastipak esclarece que a
tecnologia não se aplica a produtos

Fonte: Agroanalysis, Rio de Janeiro, v. 31, n. 8, p. 34-36, ago. 2011.

