
 

 
 
 
 
 

ARTIGO DE IMPRENSA 

Contato: 
F&H Communications 
Tel: +49 (0) 89 12175 147 
sidel@fundh.de  
 

20/7/2021 

 
Segurança com PET: COVAP adquire sua primeira linha de PET 
asséptica completa da Sidel 
 

  
 
Graças à linha de PET asséptica completa da Sidel, a produtora de leite espanhola 
COVAP pode oferecer bebidas lácteas UHT pela primeira vez também em garrafas PET. 
Essa nova garrafa PET abre o caminho para atender a uma nova demanda no mercado e 
garante a integridade e segurança do produto. 
 
A COVAP, uma cooperativa espanhola, é uma das maiores produtoras de leite da Espanha. A 
empresa, uma família de agricultores há mais de 60 anos, tem uma das fábricas de laticínios 
mais avançadas tecnicamente de toda a Europa. Com uma ampla área de operações de 
22.650 m2, a COVAP tem capacidade para produzir 400 milhões de litros de leite por ano. A 
rastreabilidade é a base utilizada pela empresa para manter a alta qualidade dos produtos. Por 
implementar um controle rigoroso desde a alimentação animal até o processo de produção, ela 
é capaz de cumprir seu compromisso de oferecer aos consumidores uma gama de bebidas 
lácteas de alta qualidade. 
 
A COVAP também produz laticínios prontos para beber para outras marcas varejistas da 
Espanha. Embora as embalagens longa vida cartonadas predominem entre as bebidas lácteas, 
grandes redes de supermercados decidiram comercializá-las também em garrafas PET com 
base na preferência do mercado. Para atender à demanda, a COVAP fez parceria com a Sidel 
pela primeira vez ao adquirir uma linha de PET asséptica completa, tendo a tecnologia Sidel 
Aseptic Combi Predis™ como componente fundamental, após visitar diversas fábricas de 
laticínios que utilizam equipamentos da Sidel na Espanha e na Itália. A linha foi instalada não 
apenas para produzir os laticínios UHT para a COVAP, mas também para marcas varejistas de 
canais que abastecem hotéis, restaurantes e cafés. 
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Os especialistas da Sidel atuaram em estreita colaboração com a COVAP desde o design da 
garrafa até o start-up da linha. As novas garrafas PET foram desenhadas com uma forma 
elegante, conferindo a elas um aspecto similar ao das de vidro. Graças às propriedades de 
barreira do PET, o prazo de validade das bebidas lácteas foi ampliado em 4 meses, mantendo 
assim seu frescor. Todos os três formatos de garrafa — 225 mL, 1 L e 1,5 L — podem receber 
rótulos sleeve ou roll-fed com base nos diferentes posicionamentos das marcas.  
 
Graças à expertise de 40 anos em embalagens assépticas, a linha de PET asséptica segura e 
simples exige apenas alguns operadores e, com isso, contribui para uma produção tranquila e 
eficiente, a até 13.200 garrafas por hora. Consequentemente, a COVAP agora produz 
30 milhões de garrafas PET anualmente. Além disso, a Sidel forneceu treinamento intensivo 
para os operadores a fim de garantir o êxito da produção na linha. “Visto que a embalagem 
PET é novidade para nós, a Sidel é a parceira certa de longo prazo para nos assessorar em 
cada etapa e fornecer soluções completas”, comenta Vidal Madrid, diretor de Operações e 
Transformação Digital na COVAP.  
 
“Após o lançamento das novas garrafas PET, a reação do consumidor foi muito positiva, 
especialmente em relação ao rótulo sleeve, que aprimora a atratividade das bebidas lácteas. 
Além disso, com a nova embalagem, as marcas de varejistas também têm tido ótima aceitação 
e altos índices de satisfação”, conclui Vidal. 
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Nota do editor: As imagens contidas neste documento têm caráter meramente ilustrativo e não devem ser usadas 
para reprodução. Se não estiverem anexadas cópias de alta resolução ao documento, entre em contato com Elina 
Kresa da F&H Communications para solicitá-las (ver dados de contato abaixo). 
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A Sidel é uma das líderes no fornecimento de equipamentos e soluções de serviços para o 
acondicionamento de bebidas, alimentos, produtos para casa e cuidados pessoais em PET, 
lata, vidro e outros materiais. 
 
Com mais de 40.000 máquinas instaladas em mais de 190 países, temos quase 170 anos de 
experiência comprovada, com forte enfoque na fábrica do futuro, com sistemas avançados, 
engenharia de linha e inovação. Nossos mais de 5.500 funcionários no mundo todo estão 
empenhados para fornecer soluções que atendam às necessidades dos clientes e 
potencializem o desempenho das linhas, produtos e negócios. 
 
Para oferecer um tal nível de desempenho, é preciso que sejamos flexíveis. Estamos sempre 
atentos para garantir a compreensão dos novos desafios dos clientes e o compromisso de 
satisfazer seus objetivos específicos em termos de desempenho e sustentabilidade. 
Realizamos isso por meio do diálogo e do entendimento das necessidades dos mercados, 
produção e cadeias de valor. Por outro lado, aplicamos nosso sólido conhecimento técnico e a 
análise inteligente de dados para atingir o pleno potencial de produtividade ao longo de toda a 
vida útil do equipamento. 
 
Chamamos isso de Performance through Understanding. 
 
Saiba mais em www.sidel.com/pt e se conecte com a gente 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
 


