
Coca-Cola Brasil lança garrafa PET feita a partir da cana-de-açúcar 
 

 
Xiemar Zarazúa, presidente da Coca-Cola Brasil, entrega ao ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, um colete 

produzido a partir de aproximadamente 50 garrafas PET recicladas 

 

A PlantBottle é a primeira garrafa PET feita parcialmente de material de origem vegetal, etanol 
da cana-de-açúcar substitui parte do petróleo como insumo na nova embalagem, e o 
PlantBottle que reduz em até 25% as emissões de CO² e impulsiona o setor sucroenergético 
do Brasil.  

A Coca-Cola Brasil dá o primeiro passo rumo à garrafa sustentável do futuro e torna-se 
pioneira no lançamento da PlantBottle na América Latina. Trata-se de uma embalagem 
revolucionária, feita de PET no qual o etanol da cana-de-açúcar substitui parte do petróleo 
utilizado como insumo. Por ter origem parcialmente vegetal - 30% à base da planta -, a 
novidade reduzirá a dependência da empresa em relação aos recursos não-renováveis, além 
de diminuir em até 25% as emissões de CO².  

O lançamento foi no dia 25 de março (quinta-feira), no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e 
contou com a presença do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc; do presidente da Coca-
Cola Brasil, Xiemar Zarazúa; do vice-presidente de Técnica e Logística da empresa, Rino 
Abbondi; do presidente da UNICA (União da Indústria de Cana-de-Açúcar), Marcos Jank; e da 
gerente de Operações do Instituto Akatu, Heloisa Mello.  

Sem mudança de propriedades químicas, cor, peso ou aparência em relação ao PET 
convencional, a PlantBottle é 100% reciclável e já entra na cadeia de reaproveitamento de 
materiais consolidada no País desde sua chegada ao mercado. A nova garrafa começará a ser 
comercializada em abril, inicialmente nas embalagens de Coca-Cola de 500ml e 600 ml, no Rio 
de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Recife e Porto Alegre.  

 



 

 

“Houve uma grande mobilização e investimentos para chegarmos à fórmula da PlantBottle e, 
com seu lançamento, confirmamos novamente nossa posição de vanguarda na inovação de 
embalagens. Ao substituir parte do petróleo usado na fabricação do PET por etanol de cana-
de-açúcar, um recurso absolutamente renovável e abundante no País, a Coca-Cola Brasil 
inaugura uma nova era para as embalagens plásticas”, afirma Xiemar Zarazúa, presidente da 
Coca-Cola Brasil.  

Além dos benefícios ambientais - a expectativa é que, em 2010, a produção inicial das garrafas 
PlantBottle resulte na redução de uso de mais de cinco mil barris de petróleo -, o uso da nova 
garrafa também traz vantagens à economia do Brasil. Segundo Rino Abbondi, vice-presidente 
de Técnica e Logística da empresa, "a cana-de-açúcar é a fonte mais eficiente para a 
fabricação de etanol. Com este quadro, o Brasil coloca-se como futuro exportador de bio-MEG 
(componente feito com cana de açúcar, usado na PlantBottle), fomentando assim a geração de 
empregos e alavancando o setor sucroenergético do País. O Brasil é um dos primeiros 
mercados a adotar a PlantBottle e acreditamos que, com isso, a Coca-Cola Brasil e seus 
fabricantes incentivam as demais indústrias a tomar medidas semelhantes. Vale destacar que 
100% das embalagens de PlantBottle de todo o mundo usará etanol brasileiro”.  

“Essa é mais uma importante iniciativa de sustentabilidade que a Coca-Cola Brasil abraça. O 
índice de uso de água é dos melhores do mundo na indústria de bebidas e reduzimos em até 
26% o peso de nossas embalagens nos últimos anos. Na área da reciclagem, temos o 
programa ‘Reciclou, Ganhou’ desde 1996 e, com ele, colaboramos para que o Brasil seja um 
dos maiores recicladores de embalagens do mundo. Hoje, apoiamos mais de 130 cooperativas 
de catadores, que geram renda e resgatam a dignidade de milhares de pessoas”, completou 
Marco Simões, vice-presidente de Comunicação e Sustentabilidade da Coca-Cola Brasil.  

Cadeia de suprimentos e sustentabilidade - A cana-de-açúcar utilizada para produzir as 
garrafas PlantBottle provém de fornecedores auditados, que utilizam essencialmente a 
irrigação natural (chuva) e a colheita mecânica. No Brasil, 99,7% dos campos de cana-de-
açúcar estão a pelo menos 2.000 km da Amazônia.  

 

 

 



A Coca-Cola Global, assim como a Unica, trabalha com o WWF no programa Better Sugar 
Initiative, que busca reduzir impactos ambientais e sociais da produção de cana e seu 
processamento primário. A empresa também aderiu à Sustainable Agriculture Initiative, criada 
pela indústria alimentar para compartilhar conhecimentos e apoiar o desenvolvimento e 
implementação de normas internacionais, que envolvam a cadeia de suprimentos agrícolas em 
direção a uma agricultura sustentável.  

Embalagens sustentáveis - Com o desenvolvimento da tecnologia liderado pela The Coca-Cola 
Company, a PlantBottle é fabricada por um processo inovador de transformação da cana-de-
açúcar em um insumo do processo de fabricação do polímero PET. Seu plástico é produzido a 
partir da reação química de dois componentes: MEG (monoetileno glicol), responsável por 30% 
de seu peso; e PTA (ácido politereftálico), responsável pelos 70% restantes.  

Seguindo uma política mundial da empresa baseada em três “Rs” - Reciclar, Reduzir e 
Reutilizar -, delineada na plataforma de sutentabilidade Viva Positivamente, o lançamento da 
garrafa também está alinhado com a campanha “Consumo Consciente de Embalagens”, no 
Ministério do Meio Ambiente. A campanha oficial tem cunho educacional e sugere atitudes e 
boas práticas para consumidores e empresas no sentido do uso cada vez mais racional, 
consciente e responsável das embalagens.  

Histórico - Em 2008, a empresa criou a plataforma Viva Positivamente com o objetivo de 
reunir princípios, valores e áreas de atuação prioritárias para que sua operação continue 
avançando de forma sustentável. Para isso, foram alinhados sólidos compromissos de caráter 
ambiental, social e econômico, tanto inerentes à própria operação, como a redução do 
consumo de água e o desenvolvimento de embalagens sustentáveis, quanto externos como, 
por exemplo, uma efetiva contribuição para redução da evasão escolar do ensino público 
fundamental, através dos programas de educação, e o estímulo ao empreendorismo em 
comunidades da classe C, através do programa Coletivo.  

Nos últimos anos, as embalagens de PET reduziram seu peso entre 8% e 26%, dependendo do 
tamanho. As embalagens de vidro e de alumínio também tiveram seus pesos 
consideravelmente reduzidos. Outro exemplo é a Minitampa, para garrafas PET, com alturas da 
tampa e do bocal menores que a do padrão tradicional, diminuindo o consumo da resina 
derivada de petróleo.  

Ainda na área de embalagens, mais um importante passo da Coca-Cola Brasil foi a liderança 
do processo de aprovação do sistema bottle-to-bottle no Mercosul, que promete revolucionar o 
mercado brasileiro de reciclagem, uma vez que a resina PET de garrafas pós-consumo será 
utilizada para a produção de novas embalagens. O sistema bottle-to-bottle está em fase de 
testes no Brasil, já tendo sido aprovado pela Anvisa.  

Sistema Coca-Cola Brasil - A Coca-Cola Brasil atua em sete segmentos do setor de bebidas 
não-alcoólicas - águas, chás, refrigerantes, sucos, energéticos, hidrotônicos e lácteos, com 
uma linha de mais de 150 produtos, entre sabores regulares e versões de baixa caloria. O 
Sistema Coca-Cola Brasil formado pela Coca-Cola Brasil e 16 grupos fabricantes brasileiros, 
além da Leão Junior e Del Valle, emprega diretamente mais de 44 mil funcionários, gerando 
indiretamente cerca de 400 mil empregos.  

 

 

 



Os investimentos do Sistema no Brasil somaram R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos e, em 
2010, serão investidos mais R$ 2 bilhões. A sustentabilidade é um compromisso da Coca-Cola 
Brasil e se reflete na forma como a empresa e seus fabricantes lidam com as pessoas e com o 
meio ambiente. O índice de uso de água da Coca-Cola Brasil, por exemplo, é um dos melhores 
do mundo. São 1,98 litros de água para cada litro de bebida produzido - menos da metade do 
volume utilizado 12 anos atrás. [ Sites: www.institutococacola.org.br e 
www.cocacolabrasil.com.br]. 

Fonte: Fator Brasil. [Portal]. Disponível em: < http://www.revistafator.com.br>. 
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