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LEVE+VERDE 

O Brasil recebe um impulso signi
ficativo na área de produção mais 
limpa (P+L) com o Leve+Verde, 
da O-I, linha de embalagens de 
vidro substancialmente mais leves 
que respeita o meio ambiente por 
adotar práticas menos agressivas 
em seu processo de produção. A 
empresa investiu R$ 72 milhões em 
equipamentos, tecnologia aplicada 
e testes para disponibilizar emba
lagens de vidro de 18 a 25% mais 
leves em comparação com outras 
do mesmo formato e produzidas 
a partir da mesma matéria-prima. 

Entre os benefícios, está a econo
mia de matéria-prima, energia, 
além de produzir embalagens até 
25% mais leves, com a mesma qua
lidade e resistência. "O lançamento 
da linha Leve+Verde responde às 

demandas do mercado brasileiro 
e internacional, que cada vez 
mais estão escolhendo produtos 
oriundos de uma produção mais 
limpa e com inovação contínua", 
explica o diretor de marketing e 
vendas da Owens-Illinois Brasil, 
Luiz Magalhães. 

Projetos como este garantirão 
que o vidro se perpetue como 
um dos preferidos de quem quer 
uma embalagem nobre e resis
tente. Na Austrália, onde a linha 
Leve+Verde foi lançada há um 
ano, exclusivamente para as garra
fas de vinho, já se nota os resul
tados: uma redução de 20% no 
consumo de energia para produzir 
o mesmo número de garrafas; a 
poupança de dióxido de carbono 
foi de mais de 11.130 toneladas de 
C 0 2 - ou o equivalente à retirada 
de 4.120 carros (quatro cilindros) 
de circulação; uma queda média de 
12% no uso da água por recipiente; 
e a redução geral de 4.720 litros de 
água ou o equivalente a 6,3 piscinas 
olímpicas ao ano. 

NOVOS MERCADOS 

Como ocorre com o vinho e os 
espumantes, a tendência no mer
cado de bebidas são as cervejas 
Premium. Ao todo são mais de 200 
microcervejarias brasileiras que 
podem contar com as soluções da 
fabricante de vidro. Para atender 
essa demanda, a O-I desenvolveu 

um catálogo com seis opções 
de embalagens, com diferentes 
tamanhos e capacidades, que tem 
como vantagem uma ampla área 
de rotulagem, permitindo ao pro
dutor estampar a singularidade de 
sua marca. 

O destaque do catálogo fica com 
as garrafas Cerveja ECO 330 e 
ECO 600, significativamente mais 
leves, pensado 185 e 300 gramas 
respectivamente, e são produzidas 
sob o conceito sustentável da linha 
Leve+Verde da Owens-Illinois. 
As garrafas são de 18 a 25% mais 
leves em comparação com outras 
do mesmo formato e produzidas 
a partir da mesma matéria-prima, 
além de promover uma economia 
de 20% no consumo de energia e 
menos emissão de CO 2 na atmos
fera em sua produção e transporte. 

RECICLAGEM 

Atua lmente , a O-I é a maior 
usuária mundial de vidro pós-
consumo, ou seja, cacos de vidro, 
atingindo um consumo global, 
somando todas as plantas da 
empresa, de 36%. No Brasil, cerca 
de 500 mil toneladas de caco de 
vidro foram reciclados em 2012. 
Deste total, a O-I foi responsável 
por cerca de 200 mi l toneladas 
que equivale a 650 milhões de 
garrafas de vidro produzidas a 
partir de material reciclável. 

A empresa tem como meta global, 
até 2017, aumentar, no mínimo, 
em 60% a utilização de caco no 
processo produtivo nos 21 países 
onde está presente e reduzir o 
consumo de energia e de emissões 
de dióxido de carbono (CO 2) em 
65%. Para atingir suas metas, a O-I 
pratica regularmente a compra dos 
cacos e ainda apoia quatro projetos 
chaves - Glass Is Good em parceria 
com a Cooper Vira Lata e Diageo, 
Projeto Mangueira: Vidro é Cida
dania Garantida e Meio Ambiente, 
Projeto Vidro é Vida Descalvado 
e Vidro Solidário C D H U - que 
juntos, reciclam cerca de m i l 
toneladas de cacos de vidro/ano. 
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Text Box
Fonte: Pack, São Paulo, ano 15, n. 193, p. 56-57, set. 2013.




