
Coca-Cola Brasil inaugura uma nova era para 
as embalagens plásticas ao lançar a PlantBottle, 
primeira garrafa de PET derivada da cana-de-
açúcar na América Latina. O Brasil é o quinto 

país a receber a embalagem, depois de Estados Unidos, 
Japão, Austrália e Canadá. 

A garrafa de 500 ml e 600 ml será lançada inicialmente 
em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Recife 
e Porto Alegre, e deverá chegar a esses mercados este mês. 

Composta por 30% de matéria derivada de etanol da 
cana-de-açúcar, a PlantBottle substitui parte da matéria-pri
ma derivada de petróleo, reduzindo em até 25% as emis
sões de C0 2. De acordo com Marcos Jank, presidente da 
Unica - União da Indústria de Cana-de-Açúcar, para cada 
10 milhões de garrafas produzidas, serão 550 toneladas de 
C0 2 a menos, o mesmo que consomem 78 mil árvores em 
um ano. O índice de redução de C0 2 poderá chegar a 30% 
ou 35% a partir do momento em que a fábrica de bio-MEG, 
matéria-prima para a produção do PET de cana-de-açúcar, 
estiver em operação no Brasil. 

Segundo Xiemar Zarazúa, presidente da Coca-Cola 
Brasil, a meta é que até 2014, ano da Copa no Brasil, 
100% do PET das garrafas utilizado seja derivado do 

etanol. "Para possibilitar a implanta
ção total dessa tecnologia no Brasil, 
a meta é construir uma fábrica de 
bio-MEG no Brasil até lá", disse. 

"Este é o mais importante passo 
em direção à embalagem do futuro. 
Para a Coca-Cola, a sustentabilidade 
está no centro do seu planejamento. 
Até 2020, queremos ser a primeira 
empresa do mundo com consumo de 
água neutro. Também ambicionamos 
reciclar todas as embalagens que usa
mos, fabricadas cada vez mais com 
menos matéria-prima, em fábricas sus
tentáveis. Já estamos planejando a construção da segunda 
fábrica verde no Brasil, em Maceió (AL)", afirmou Zarazúa. 

0 PLÁSTICO COMO IMPORTANTE 
INDUTOR DO SETOR SUCR0ALC00LEIR0 
O Brasil é o maior produtor mundial de cana e etanol, e 

a iniciativa deverá representar um grande passo para 
o setor sucroalcooleiro no país. "Estima-se que sejam uti
lizados 60 mil litros de etanol para cada 10 milhões de 
garrafas com 30% de material renovável. Se o índice subir 
para 100%, vamos utilizar 227 mil litros para as mesmas 10 
milhões de garrafas", disse Jank. "Mais à frente, é possível 
pensar num potencial da ordem de 1,5 bilhão de litros de 
álcool para a produção de plástico no Brasil, chegando 
até a 3 ou 4 bilhões de litros, segundo os mais otimistas, 

o equivalente a 10% da produção de álcool, algo 
inimaginável há 10 anos", completou. 

De acordo com Rino Abbondi, vice-presidente 
de Técnica e Logística da Coca-Cola Vai, vale des
tacar que 100% das embalagens de PlantBottle de 
todo o mundo usará o etanol brasileiro. 

Serão produzidas 140 milhões de garrafas ao 
todo, representando uma redução no consumo de 
5 mil barris de petróleo em 2010. "Somos fabrican
tes e distribuidores de bebidas e tivemos que voltar 
dois elos atrás na cadeia de valor para desenvolver 
essa tecnologia, trabalhando em parceria com nos
sos fornecedores", afirmou Abbondi. 

A preforma será produzida pela Cristal PET, do 
Uruguai, com PET produzido na Índia. O desen
volvimento da tecnologia de produção da Plant
Bottle foi liderado pela The Coca-Cola Company 
e conta com a parceria do grupo asiático Indo-
rama. A Coca-Cola detém a patente de produção 
do bio-MEG. www.cocacolabrasil.com.br 

http://www.cocacolabrasil.com.br
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