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Iniciativa ajudará a diminuir a dependência de petróleo 
 
Até 2014, 100% das garrafas PET utilizadas pela Coca-Cola como embalagem para seus 
refrigerantes terão 30% de etanol de cana-de-açúcar em sua confecção. Por ora, a partir deste 
mês, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Recife e Porto Alegre estão recebendo o 
produto. A garrafinha chama-se plantbottle e traz, embutido na novidade, um valor agregado 
perseguido atualmente por dez entre dez grandes empresas: a imagem de ser protetora do 
meio ambiente. 
 
Tanto que o lançamento da nova garrafa foi feito com pompas, no dia 25 de março no Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, com a presença do ainda ministro do meio ambiente Carlos Minc (a 
escolha do lugar foi uma solicitação dele) e de grande parte da imprensa nacional. 
 
Compondo a mesa com Minc estavam executivos da Coca-Cola, uma representante do Terceiro 
Setor (Heloisa Mello, do Instituto Akatu) e o presidente da União da Indústria de Cana-de-
Açúcar, Marcos Jank. A garrafa, afinal,vai aumentar a participação da cana-de-açúcar na 
cadeia produtiva da Coca-Cola. Jank, é claro, comemorou a iniciativa e lembrou, em discurso, 
que somos “o país do etanol”: Quarenta por cento dos carros brasileiros já são flex; 25% do 
etanol são misturados à gasolina. Esta garrafa que está sendo lançada hoje tem 30% de 
etanol, podendo chegar a 100%, e serão usados 68 mil litros de etanol para cada lote de dez 
milhões de garrafas — disse ele. 
 
Ao seu lado, o ministro Carlos Minc concordava com o discurso, meneando a cabeça. 
 
Mas, instado por jornalistas a falar sobre a polêmica gerada pelo avanço do etanol sobre terras 
alimentícias que poderão, no futuro de seca que o IPCC (painel da ONU sobre mudanças 
climáticas) desenhou, ser fundamentais para a população, ele imediatamente anunciou que 
“não haverá 1 hectare de expansão de etanol em área de produção de alimentos”: Há uma 
resistência à questão. No caso do etanol de milho havia realmente problemas de carestia 
alimentar. 
 
Mas, no caso brasileiro, tivemos esta preocupação. No texto do Decreto Ambiental (editado em 
2009) consta, de maneira bem específica, a proibição de novas expansões do plantio de cana 
em área de produção de alimentos — disse o Ministro. 
 
A outra vantagem da garrafa plant é que, segundo o vice-presidente de técnica e logística da 
Coca-Cola, Rino Abbondi, “ela será capaz de reduzir em até 25% as emissões de CO2”. 
 
Além disso, ela é 100% reciclável e já entra na cadeia de aproveitamento de materiais 
consolidada no país desde sua chegada ao mercado. 
 
Além de substituir parte do petróleo usado na fabricação do PET por etanol, um recuso 
renovável e abundante no país disse ele. 
 
A expectativa da empresa é que, este ano, a produção inicial das garrafas Plantbottle resulte 
na redução de uso de mais de cinco mil barris de petróleo. Foram dois anos de pesquisa, e a 
Coca-Cola se reserva o direito de não dizer quanto investiu. 
 
Há um processo ainda meio complicado na produção da garrafa, porque o etanol é mandado 
para a Índia e volta para o Brasil como resina, o que já agrega, em transporte, pelo menos 
uma parte deste carbono não emitido com o petróleo. Mas, no fim das contas, a garrafa PET 
verde, garante a empresa, vai ser boa para o meio ambiente. Só não pode ainda ser 
reutilizável pela própria indústria. 
 

 
 



 
Atenção à cadeia produtiva da cana de açúcar  
 
A complicada cadeia produtiva da cana de açúcar também está sendo levada em consideração 
nesta parceria com a Coca-Cola, garante Marcos Jank. Só serão utilizados fornecedores 
auditados, que utilizam essencialmente a irrigação natural (chuva) e a colheita mecânica. 
 
No brasil, 99,7% dos campos de cana de cana de açúcar estão a pelo menos dois mil km da 
Amazônia, segundo informou. 
 
Em parceria com o WWF, a Coca-Cola e a Única buscam reduzir impactos ambientais e sociais 
da produção de cana no programa Better Sugar Initiative. Há oito fazendas de cultivo de cana 
de açúcar na lista suja do trabalho escravo que foi renovada em 6 de janeiro. 
 
Fonte: Razão Social, Rio de Janeiro, n. 92, p. 17, 6 abr. 2010. 


