
 

   

 

Ello lança nova linha de garrafas de 

água sustentáveis 



 



Garrafa Eco Ello feita com Tritan™ Renew da Eastman agora está disponível em 

algumas lojas físicas e online 

 

 

São Paulo, 17 de junho de 2021 – A empresa Ello é fabricante, atacadista e 

varejista online de embalagens sustentáveis para alimentos e bebidas, e agora 

oferece garrafas de água reutilizáveis feitas de Eastman Tritan™ Renew com 

50% de conteúdo reciclado certificado. A garrafa de água está disponível a 

partir desta semana nas lojas online. 

 

“Tritan™ Renew é o primeiro material plástico reciclado que atende às 

demandas de qualidade de nossos produtos e processos, então aproveitamos 

a chance de projetar uma garrafa que corresponda às qualidades sustentáveis 

do próprio material”, disse Glen Gilmore, diretor de design da Ello. “A garrafa 

minimiza o uso de material, enquanto maximiza a durabilidade e a capacidade 

de limpeza, estendendo a vida útil geral do produto”, finaliza Gilmore. 

 

O Tritan™ Renew é feito por meio das tecnologias de Reciclagem Circular 

Avançada da Eastman – também conhecidas como reciclagem molecular – que 

decompõe os resíduos de plástico em blocos de construção fundamentais para 

criar materiais originais. Ao substituir as matérias-primas fósseis tradicionais 

por plástico reciclado, a empresa está ajudando a desviar os resíduos plásticos 

de aterros e incineradores ou a acabar com o lixo no oceano. O material é 

altamente durável, pode ser lavado na máquina de lavar louça e é livre de BPA, 

BPS e BPF. 

 

“No modelo ‘reduzir, reutilizar, reciclar’, reduzir vem primeiro – e assim foi com 

este design”, disse Gilmore sobre a garrafa Eco Ello. “Incorporamos os detalhes 

de design de alto desempenho de nossos produtos mais vendidos para tornar 

esta garrafa o mais versátil e confiável possível. Desde a capacidade até a 

interface de tampa e o loop de transporte, otimizamos cada centímetro. A 

tampa também é projetada para que os diferentes componentes possam ser 

reciclados sempre que possível”, finaliza Gilmore. 

 

A Ello está lançando a nova garrafa como parte de um esforço maior de 

sustentabilidade que inclui a ampliação de suas linhas de produtos com 

https://www.elloproducts.com/
https://www.eastman.com/Company/Circular-Economy/Pages/Overview.aspx


desperdício zero, minimizando o plástico de uso único em todas as suas 

embalagens e investindo em educação ambiental. A marca patrocinará um “Eco 

Summer Giveaway” e concederá uma bolsa de estudos de sustentabilidade 

para um aluno que deseje se formar em estudos ambientais ou áreas 

correlatas em uma instituição dos EUA. A Ello também tem planos de produzir 

uma bolsa de edição limitada, feita localmente com tecido reciclado no outono. 

 

“A Ello Eco Bottle é outro grande exemplo do uso de Tritan™ Renew para 

demonstrar o que é possível, agora, com as tecnologias de Reciclagem Circular 

Avançada da Eastman”, disse Courtland Jenkins, diretor comercial de plásticos 

especiais da Eastman. “Estamos empolgados por fazer parte da jornada de 

sustentabilidade da Ello para fazer pequenas mudanças agora que somam um 

grande impacto para o futuro.” 

 

*O conteúdo reciclado é obtido alocando os resíduos plásticos reciclados ao 

Tritan™ Renew usando um processo de balanço de massa certificado pelo ISCC. 

 

 

Sobre a Eastman  

Fundada em 1920, a Eastman é uma empresa global de materiais especiais, que 

produz uma ampla gama de produtos encontrados em itens que as pessoas 

usam todos os dias. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de forma 

material, a Eastman trabalha com os clientes para entregar produtos e soluções 

inovadoras, mantendo o compromisso com a segurança e a sustentabilidade. 

O modelo de crescimento impulsionado pela inovação da empresa aproveitou 

as vantagens de plataformas de tecnologia de classe mundial, profundo 

envolvimento do cliente e desenvolvimento de aplicativos diferenciados para 

aumentar suas posições de liderança em mercados finais atraentes, como 

transporte, construção e consumíveis. Como uma empresa globalmente 

inclusiva e diversificada, a Eastman emprega aproximadamente 15.500 

pessoas em todo o mundo e atende clientes em mais de 100 países. A 

companhia teve, em 2020, receitas de aproximadamente US $8.5 bilhões e está 

sediada em Kingsport, Tennessee, EUA. Para mais informações 

visite www.eastman.com. 

 

Sobre a Ello 

http://www.eastman.com/


É um fabricante nacional, atacadista e varejista on-line de embalagens 

reutilizáveis de alimentos e bebidas que ajudam a criar um ambiente “limpo, 

seguro e verde”. A Ello projeta produtos de hidratação, armazenamento de 

alimentos e café que reduzem a necessidade de plástico descartável enquanto 

complementam sua individualidade e estilo. A empresa acredita no poder de 

travamento da cor, combinado com função confiável, design moderno e um 

ótimo preço. Para saber mais, visite elloproducts.com. 
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