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}}} refrigerantes

Chegou a garrafa “verde”
Brasil é o quinto país em que a Coca-Cola lança embalagem de PET e resina vegetal

PlantBottle, garrafa “verde” da Coca-
Cola produzida parcialmente com 
resina vegetal, estreou no país no 
início de abril. O recipiente contém 
30% de resina obtida de etanol de 

cana de açúcar e 70% de ácido tereftalático, 
ou PTA (detalhes em EmbalagEmmarca nº 124, 
dezembro de 2009). De agora em diante, todo o 
vasilhame do refrigerante nos formatos de 500 e 
600 mililitros comercializados nas cidades de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Curitiba, Recife e Porto Alegre terá aquela 
composição.

Tecnicamente conhecido pela sigla 
MEG, o monoetileno glicol – ou melhor, 
bio-MEG, como vem sendo chamado 
por ser de resina vegetal – resulta, ao 
ser combinado com o PTA, no que se 
convencionou denominar bio-PET. O 
volume de garrafas resultantes dessa 
salada de siglas a ser comercializado 
pela Coca-Cola equivale a cerca de 140 
milhões de unidades, algo entre 3% e 4% 
da produção de embalagens da empresa 
no Brasil. Visualmente, a PlantBottle 
é idêntica à garrafa produzida apenas 
com resina proveniente de petróleo. O 
consumidor poderá diferenciá-la pelo 
rótulo, que terá um selo indicando que 
ela é “verde”.

Com o lançamento, o Brasil passa a ser 
o quinto país do planeta em que a gigante 
mundial de bebidas utiliza essa embalagem 
mais amigável ao meio ambiente do que 
a feita 100% de PET (segundo a Coca-
Cola, a produção da nova garrafa emite 
25% menos CO2 do que a produzida 
só com resina de petróleo). Os outros 
países onde a garrafa está disponível são 
Estados Unidos, Canadá, Japão e Dina-
marca. Na opinião do mexicano Xiemar 
Zarazúa, presidente da Coca-Cola Brasil, 
“ao substituir parte do petróleo usado na 
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“ao substituir parte do petróleo usado na 

fabricação do PET por etanol de cana-de-açúcar, 
recurso absolutamente renovável e abundante no 
país, a Coca-Cola inaugura uma nova era para as 
embalagens plásticas”.

O bio-MEG é produzido na Tailândia pela Indo-
rama, com etanol importado do Brasil. De lá, o polí-
mero segue para o Uruguai, onde a Cristalpet produz 
as pré-formas, que são importadas pela Coca-Cola 

Brasil. Isso torna o custo de produção mais alto, 
mas o preço final do refrigerante não será alte-

rado, garante a empresa, sem revelar nomes 
de fornecedores locais. Com o objetivo de 

reduzir os custos logísticos, a operação 
brasileira da Coca-Cola planeja construir 
uma fábrica de polímeros no país nos 
próximos três ou quatro anos.

Nos planos da empresa, até 2014 todas 
as garrafas de PET da marca vendidas no 
Brasil serão produzidas com o bio-PET. 
Rino Abbondi, vice-presidente de técnica 
e logística da Coca-Cola Brasil destaca 
que 100% das garrafas PlantBottle no 
mundo usarão etanol brasileiro. “Nesse 
quadro, o Brasil coloca-se como futuro 
exportador de bio-MEG, fomentando a 
geração de empregos e alavancando o 
setor sucroenergético”, ele diz. 

O próximo passo da empresa em 
direção ao uso de vasilhames cada vez 
menos agressivos ao ambiente será a 
adoção do bottle-to-bottle, isto é, de gar-
rafas produzidas com PET resultante da 
reciclagem de garrafas usadas. O sistema 
já foi aprovado pela Anvisa e está em fase 
de testes. (FP)

Coca-Cola define garrafa produzida com resina 
de cana-de-açúcar misturada ao PET como 

“nova era para as embalagens plásticas”
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 12, n. 128, p. 36, abr. 2010.




