
Alumínio e PET disputam vantagens no mercado  
Sérgio Adeodato 
 
"Índices de reciclagem e embalagens mais eficientes são fatores competitivos que estimulam a 
inovação", reconhece Renault Castro, diretor executivo da Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Lata de Alta Reciclabilidade (Abralatas). Nas campanhas de marketing, a 
entidade estampa tabelas extraídas de estudos que destacam o alumínio como material de 
menor impacto, em comparação ao vidro e PET.  
 
"Diante da pressão da sociedade e do ambiente regulatório, há seis anos medimos emissões 
no ciclo de vida da lata", completa Rinaldo Lopes, presidente da organização, que trouxe 
especialistas americanos para recente seminário em São Paulo, com intuito de divulgar ao 
mercado os últimos estudos sobre o tema. 
 
No mundo, a produção de latas com material reciclado economiza 95% de energia em relação 
às fabricadas com alumínio primário. Estudo da Aluminum Association dos Estados Unidos 
detectou redução de 44% na pegada de carbono da lata de alumínio, consequência do menor 
peso em comparação às embalagens concorrentes de igual volume. "Estamos estendendo o 
estudo para diferentes setores que empregam o metal, como transporte, automotivo, naval e 
construção civil", informa Jacqueline O'Brien, diretora de desenvolvimento de mercado para a 
sustentabilidade da Alcoa, patrocinadora do estudo.  
 
Dados da consultoria Carbon Trust para a Coca-Cola britânica mostram as diferenças de 
emissões entre latas de alumínio e garrafas PET. O cálculo considerou processo de produção, 
matéria-prima, distribuição, consumo, reciclagem e disposição final do resíduo. Com a 
reciclagem, a redução da pegada de carbono alcançada pela embalagem plástica de dois litros 
foi aproximadamente a metade da registrada para a de metal de 330 ml. Mas no uso intensivo 
de carbono por litro de bebida, o PET mostrou-se mais vantajoso. "É grande o potencial de 
redução em países como o Brasil, que usa fontes renováveis de energia", conclui Scott 
Kaufman, autor da pesquisa.  
 
Ele enfatiza que os dados não podem ser utilizados para favorecer uma embalagem em relação 
à outra. "Todas têm pontos positivos e negativos", afirma. 
 
"Ao contrário da lata, nossa embalagem tem a vantagem de envasar grandes volumes", rebate 
Auri Marçon, diretor da Associação Brasileira da Indústria do PET (Abipet). Ele mostra estudos 
globais com garrafas de refrigerantes, concluindo que emitem quase um terço das emissões do 
alumínio.  
 
Levantamento da PET Resin Association indica que o consumo de energia do material para 
acondicionar 2,8 litros de bebida é a metade do verificado para o metal. No Brasil, a 
reciclagem do PET atinge índice de 55%, girando R$ 1 bilhão ao ano. "A análise do ciclo de 
vida é importante para desfazer lendas que colocam o plástico como vilão", diz Marçon. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 nov. 2010, Especial negócios 
Sustentáveis, p. F6. 


