
POR FLÁVIO PALHARES 

MAIS DE TRÊS ANOS após 
a regulamentação pela Agência Nacio
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa), o 
uso do PET reciclado em embalagens 
para alimentos começa a se tornar 
realidade no Brasil, com o mercado 
de refrigerantes na dianteira. Primeiro 
foi a AmBev, com uma versão de 2 
litros do seu carro-chefe em refrige

rantes, o Guaraná Antarctica (ver 
E M B A L A G E M M A R C A nº 144, agos

to de 2011). Agora, a Coca-Cola 

ingressa na mesma trilha por meio de 
uma garrafa de 2,5 litros. A demora 
para o lançamento se deve ao tempo 
utilizado em pesquisas e ao prazo de 
validação dos materiais pela Anvisa. 

Inicialmente, a nova embalagem 
será produzida com 80% de resina PET 
virgem tradicional e 20% de PET pós-
consumo reciclado grau alimentício, 
o chamado PET PCR. No processo de 
fabricação desta última, as embala
gens de PET coletadas após o descarte 
pelo consumidor são selecionadas e 
trituradas. Os flocos resultantes pas
sam por um processo de limpeza e 
descontaminação num reator, sob alta 
temperatura e pressão, até atingir grau 
de pureza adequado para utilização na 
fabricação de embalagens destinadas 
ao contato direto com alimentos. A 
tecnologia de fabricação, conhecida 
como bottle-to-bottle (em tradução 
para o português, "garrafa a garrafa"), 
confere ao PET reciclado as mesmas 
características da resina virgem. 

De acordo com a Coca-Cola, o 
processo de fabricação da nova gar
rafa - batizada de Bottle-to-Bottle -
representa utilização de menos água e 
menos energia do que o necessário em 
outros sistemas de produção de PET 
reciclado para uso alimentício, como 
a despolimerização (processo em que 
o polímero é decomposto em seus 
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componentes originais). É claramente 
diferente, também, da produção de 
embalagens com múltiplas camadas, 
em que o PET PCR é "aprisionado" 
entre duas camadas de resina PET 
virgem. 

VICE-PRESIDENTE de Técnica e 
Logística da Coca-Cola Brasil, Rino 
Abbondi explica que a empresa tem 
autorização para utilizar até 50% de 
resina reciclada em suas embalagens. 
"Tivemos de obter aprovação do Mer-
cosul e da Anvisa", conta o executivo. 
"Foram pelo menos quatro anos de 
trabalho intenso." 

A proporção de 20% de PET reci
clado poderá ser aumentada se a oferta 
de PET PCR crescer. Por enquanto, a 
garrafa de PET PCR está disponível 
nos mercados atendidos pela engar-
rafadora Spaipa - Paraná e interior de 
São Paulo - e é produzida pela CPR, 
empresa pertencente ao Valgroup, 
única fonte local da tecnologia, segun

do a multinacional de refrigerantes. 
Abbondi informa que a Coca-Cola está 
negociando com um fabricante de PET 
reciclado, cujo nome não é divulgado, 
a instalação de uma fábrica no País. 
"Temos um fornecedor, que já é parcei
ro do grupo nos Estados Unidos e na 
Europa, e que pode vir a instalar uma 
fábrica no Brasil para atender a nossa 
demanda por PET reciclado", afirma o 
executivo. 

A Coca-Cola diz que seus engarra-
fadores vão economizar 5 000 tonela
das de PET virgem neste ano graças ao 
uso da resina reciclada. "Prevemos que 
até 2014 todas as embalagens de PET 
do nosso portfólio serão fabricadas 
com a nova tecnologia, fazendo essa 
economia chegar a 60 000 toneladas 
anuais", explica Abbondi. 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 13, n. 146, p. 10-11, out. 2011.




