
PlantBottle de polietileno 
Em novo episódio de corrida por embalagens "verdes", 
Coca-Cola cria nova garrafa de cana-de-açúcar para sucos 

oca-Cola e Pepsi já protagoniza-
ram diversas competições ao longo 
da história. A mais nova delas se 
desenrola no campo da sustentabili-
dade, urdida por desenvolvimentos 

de garrafas "verdes". No fim de 2009 a Coca-Cola 
lançou a PlantBottle, recipiente de PET com 30% 
de sua composição originada do etanol de cana-
de-açúcar. Semanas atrás, a Pepsi trombeteou a 
criação de uma garrafa de PET totalmente feita a 
partir de fontes vegetais, como capim, cascas de 
pinheiro e capa de grãos de milho (ver a edição 
anterior de EMBALAGEMMARCA). N O fim de abril 
último, a Coca-Cola voltou à carga e anunciou 
a estreia, no mercado americano, de uma garrafa 
100% derivada da cana. 

A novidade, que será utilizada a partir de 
maio na linha Odwalla de sucos e smoothies 
(vitaminas de frutas), traz um diferencial. É mol-
dada a partir de uma versão de fonte renovável 
de polietileno de alta densidade (PEAD), e não 
de PET. De acordo com a Coca-Cola, a emba-
lagem pode ser reciclada nas mesmas linhas de 
reaproveitamento de PEAD convencional - o 
que, alega a empresa, a faz sobressair das demais 
garrafas 100% produzidas em bioplástico atual-
mente disponíveis (a Pepsi diz que sua garrafa 

de PET é também completamente reciclável; 
no entanto, seu lançamento ocorrerá em 2012). 
"Trata-se de um passo importante em nossos 
esforços para proteger o planeta", diz a presiden-
te da Odwalla, Alison Lewis. 

Oasani em PlantBottle 
Paralelamente ao lançamento da garrafa de PEAD 
"verde", a Coca-Cola anunciou o início da distri-
buição, em todo o território norte-americano, das 
águas minerais Dasani envasadas na PlantBottle 
de PET. A iniciativa ocorre num momento em 
que crescem, nos Estados Unidos, os movimen-
tos contra o consumo de água engarrafada, enca-
beçados principalmente pela ONG americana 
Corporate Accountability International (CAI) e 
sua campanha "Think Outside the Bottle" (algo 
como "Pense além da garrafa", em tradução livre 
para o português). 

Vale lembrar que a cana-de-açúcar em que 
são baseadas todas as garrafas sustentáveis da 
Coca-Cola é brasileira. A empresa não revela a 
origem. Mas ressalta se tratar de matéria-prima 
originária "de plantações orgânicas, localizadas 
longe da floresta tropical amazônica" e cultivada 
"sob práticas avançadas e políticas públicas sau-
dáveis." (MM) 
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