FÁBRICA DA SABB EM LINHARES INVESTE MAIS NO MEIO
AMBIENTE
A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da empresa reduz em até 99% a carga
orgânica do esgoto, tornando-o ambientalmente seguro. Próximo passo é reaproveitar
o esgoto em processos internos da produção
A fábrica da Sucos Mais, gerida pela SABB Coca-Cola - Sistemas de Alimentos e Bebidas
do Brasil -, em Linhares, no Espírito Santo, é a primeira planta fabril do Estado a operar
com uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) moderna, que utiliza dois processos
distintos de purificação do esgoto: o sistema aeróbio e o anaeróbio. O primeiro
processo trata o material recorrendo a bactérias que precisam do oxigênio para se
desenvolver. O segundo, a micro-organismos que não precisam do ar.
A empresa é pioneira nessa tecnologia no estado do Espírito Santo que reduz em até
99% o potencial do que é tratado tornando-o ambientalmente seguro. A ETE funciona
com dois sistemas que funcionam como filtros biológicos. Agentes biológicos (e não
químicos) realizam a purificação, pois reduzem a carga orgânica. Somente depois disso
ocorre o descarte obedecendo às regras do Instituto Estadual do Meio Ambiente
(IEMA).
Segundo a SABB, o investimento empregado na ETE e seus sistemas e estruturas
supera os R$ 15 milhões. A estação está em funcionamento desde 2010 tem
capacidade para tratar 100m3 de dejetos líquidos por hora, equivalente à uma cidade
de 150 mil habitantes.
A empresa também está investindo em estudos da tecnologia de tratamento chamada
Osmose Reversa, que permite reaproveitar os dejetos líquidos tratados em atividades
como rega de plantas, lavagem de áreas, etc.
Sobre a SABB
Criada em outubro de 2007, a SABB – Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil – é uma jointventure formada pela Coca-Cola Brasil e seus fabricantes regionais, responsável pela gestão de
toda a cadeia produtiva da linha nacional de bebidas sem gás, chás e energéticos do portfólio
da Coca-Cola no País. A SABB Coca-Cola atua nos segmentos de néctares, sucos, bebidas
mistas, energéticos, isotônicos, achocolatado, chás secos, solúveis e prontos para beber, que
integram produtos das marcas Del Valle Mais, Del Valle Kapo, Del Valle Frut, Del Valle para o
Mc Donald’s, Laranja Caseira, Burn, Gladiator, Powerade, I9, Matte Leão, Chá Leão, Leão Ice
Tea, Chimarão Pampas e Guaraná Power.
Apoiada por um modelo de negócio sustentável, que valoriza as pessoas e o meio ambiente, a
SABB Coca-Cola conta atualmente com mais de 2.000 funcionários e tem como missão ser
reconhecida como centro de excelência na cadeia de suprimentos de bebidas não gaseificadas.
A empresa possui cinco unidades fabris próprias, localizadas nas cidades de Linhares (ES),
Americana (SP), Fazenda Rio Grande (PR), Fernandes Pinheiro (PR) e Rio de Janeiro (RJ).

SABB no Espírito Santo
A SABB – Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil – está presente no Espírito Santo desde
outubro de 2007, quando passou a operar toda a cadeia produtiva da Mais Indústria de
Alimentos (Sucos Mais), indústria instalada em Linhares em 2002 e adquirida pelo Sistema
Coca-Cola Brasil em 2005. Por ter um importante papel no desenvolvimento da fruticultura e
na economia da região onde estão suas instalações, gerando oportunidades diretas para mais
de 1000 pessoas e 100 empresas e parceiros, a Mais Indústria de Alimentos é considerada uma
das mais importantes incentivadoras no desenvolvimento da economia do Espírito Santo.
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