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Reduzir o consumo de água, energia e emissões de carbono por meio de insumos provenientes 
de reciclagem são diferenciais competitivos para setores industriais que utilizam embalagens 
descartáveis. Estudo da Aluminum Association dos Estados Unidos indica que a produção de 
latas com material reciclado economiza 95% de energia em comparação aos que só utilizam 
matéria-prima de origem mineral (bauxita). A organização calcula em 44% a redução na 
pegada de carbono, a partir de critérios que consideram o consumo energético e o índice de 
reciclagem.  
 
"Comparativamente com outros países, é grande o potencial para o corte de carbono em 
países como o Brasil, que usa fontes renováveis de energia", diz Scott Kaufman, pesquisador 
da empresa Carbon Trust, com base nos resultados de um estudo encomendado pela Coca 
Cola britânica. No Brasil, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta 
Reciclabilidade (Abralatas) divulgou dados mostrando que a reciclagem de embalagens de 
alumínio consome quase metade da energia em relação ao registrado no reprocessamento de 
garrafas PET, para uma capacidade de envase de 1.000 litros.  
 
Levantamento da PET Resin Association, tomando como base o uso de matéria-prima 
convencional, indica que o consumo de energia nesse tipo de plástico para acondicionar 2,8 
litros de bebida é a metade do verificado para o alumínio. No caso das embalagens de vidro, 
para cada 10% de material reciclado nos fornos há uma redução de 4% no uso de energia.  
 
O reaproveitamento de latas de aço promove uma economia de energia de 18%, na média 
nacional. No Nordeste, onde há campanhas mais incisivas para coleta do material, o consumo 
energético diminui 34%. Os dados foram calculados pelo Centro de Tecnologia de Embalagem 
(Cetea), em Campinas, incorporando a energia necessária para a produção dos combustíveis e 
sua utilização em fornos, caldeiras e outros processos industriais, assim como o consumo no 
transporte e a eletricidade utilizada pelo sistema.  
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