
O ALIVIAMENTO de peso e o 

uso de matérias-primas de fonte reno-

vável têm sido questões de ordem para 

a Coca-Cola quando o assunto é emba-

lagem de PET. Intitulada Eco, a mais 

nova garrafa de 500 mililitros da versão 

natural da Crystal, marca de águas da 

empresa, cumpre aqueles compromis-

sos e vai mais longe. 

Ocorre que, além de ser 20% mais 

leve do que o modelo antes utiliza-

do para o mesmo volume (12 gramas 

contra 15,6 gramas) e de incorporar 

a tecnologia PlantBottle (em que até 

30% da resina PET deriva do etanol da 

cana-de-açúcar), a garrafa tem uma 

propriedade benéfica ao descarte: ela 

pode ser facilmente compactada após o 

consumo, por meio de uma torção que 

exige mínima força (ver fotos). Com 

isso, seu volume é reduzido em até 37%, 

o que facilita o processo de encaminha-

mento para a reciclagem. 

Apelidado de "crushable" ("esmagá-

vel", em inglês), o atributo de fácil com-

pactação é resultado do uso de design 

estrutural e preformas peculiares. Estas 

são mais curtas e têm base mais fina 

do que as das preformas tradicionais, 

proporcionando distribuição uniforme 

da resina no molde, formando paredes 

ultrafinas. Apesar da baixa espessu-

ra, a embalagem apresenta, quando 

cheia, rigidez comparável à das garrafas 

comuns de PET. Vazia, apresenta gran-

de maleabilidade. 

NA PARTE estrutural, um conjun-

to diferenciado de vincos, desenvolvi-

do pela Coca-Cola inicialmente para 

a água Ciei, do México (ver quadro), 

também contribui para tornar a emba-

lagem facilmente "amassável" pelo con-

sumidor. 

Por último, mas não menos impor-

tante, também colabora para a leveza 

da embalagem o uso de gargalo de 

perfil baixo, com tampa Xtra Lok mini, 

da CSI Closures, que leva menos poli-

propileno em sua composição. 

Diretor de Meio Ambien-

te e Regulamentação da Coca-

Cola Brasil, Ilton Azevedo explica que 

a garrafa Eco é uma exclusividade para 

a água sem gás de 500 mililitros. "Com 

volumes maiores, a garrafa acabaria 

perdendo a estabilidade", comenta o 

executivo. "E bebidas carbonatadas 

teriam seu prazo de validade reduzido 

devido à menor barreira das paredes 

mais finas da embalagem." 

A nova embalagem de Crystal chega 

primeiro aos mercados atendidos pela 

Coca-Cola Femsa Brasil (São Paulo, 

Mato Grosso do Sul, partes do Rio de 

Janeiro, de Goiás e de Minas Gerais), a 

partir de janeiro de 2012. O lançamento 

oficial aconteceu durante o festival de 

música SWU, realizado em Paulínia 

(SP) de 12 a 14 de novembro. 

A COCA-COLA Femsa teve de 

mudar o processo de produção das gar-

rafas em sua planta em Mogi das Cruzes 

(SP). Segundo o diretor de marketing 

da engarrafadora, Rodrigo Campos, 

equipamentos novos, como o maqui-

nário de sopro das embalagens, foram 

trazidos da Alemanha, totalizando um 

investimento de 10 milhões de dólares. 

A adaptação das linhas de produção das 

garrafas levou um ano e meio. 

Campos acredita que o menor volu-

me das garrafas vai estimular a recicla-

Vazia, a nova garrafa, 
de paredes ultrafinas, 
pode ser facilmente 

compactada. Redução 
de volume facilita a 

reciclagem 
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Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 13, n. 148, p. 40-41, dez. 2011.




