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Ambiente Indústrias investem em processos que
reaproveitam insumos e economizam energia

Reciclar latinhas é
um bom negócio,
além de sustentável

Domingos Zaparolli
Para o Valor, de São Paulo

de castanheiras. Com isso, já reabilitou cerca de 4.500 hectares de
áreas mineradas, onde foram
plantadas 9,2 milhões de mudas
de 450 espécies arbóreas nativas.
“O interessante nesse processo é
que nada é feito de forma isolada”, lembra Milena. “O reflorestamento é só o passo inicial.” Ela
conta que além de usar o que há
de mais novo em pesquisas ambientais, essas atividades também levam em conta as relações
com as comunidades para uma
gestão sustentável. Um exemplo
é a produção de peixes que se tornou fonte de renda, além de ser
parte do monitoramento da qualidade dos rios.

A produção dobrou

is.

Latas de alumínio fabricadas no Brasil – em bilhões de unidades
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Fonte: Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade (Abralatas)
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Para 2013, a estimativa da Abralatas é de crescimento de 7% a 8%
nas encomendas. É o mercado cervejeiro que impulsiona o crescimento. Enquanto o consumidor
de refrigerantes prefere as embalagens PET tamanho família, ficando
as latas com apenas 8% dos envasamentos, o consumidor de cerveja
tem trocado as garrafas de 600 ml
pelas latas. Renault de Castro diz
que, nos últimos 10 anos, as latas
de alumínio ganharam um ponto
percentual por ano, chegando a
responder por 40% do envasamento em 2012. A expectativa na Abralatas é que esse ritmo de crescimento se mantenha nos próximos
anos até alcançar a marca de 53%
do mercado, patamar atual do
mercado norte-americano.
Segundo Castro, são dois os fatores principais que impulsionam
o crescimento da lata de alumínio
no mercado cervejeiro. Um é o fortalecimento dos supermercados
como canal de venda das cervejas
em detrimento dos bares, até por
conta da lei seca no trânsito. Nos
supermercados, as latas levam
vantagem sobre as garrafas de 600
ml, porque dispensam o recolhimento do vasilhame vazio, uma
comodidade para o consumidor e
menos trabalho ao comerciante.
O segundo é uma maior flexibilidade na oferta de latas, que há
três anos eram restritas ao formato
de 355 ml, mas hoje existem pelo
menos sete tamanhos, indo das la-
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Os três fabricantes de latas de
alumínio do país estão ampliando sua capacidade de produção.
A Rexam deu a partida em abril
em uma unidade no Pará. A
Crown está erguendo uma fábrica em Teresina, no Piauí, e a Latapack-Ball, que inaugurou no fim
do ano passado uma fábrica em
Alagoinhas, na Bahia, já anunciou que implementará no local
uma segunda linha de produção
até o fim deste ano.
A capacidade de produção brasileira alcançará 25 bilhões de latas de bebidas por ano. “Teremos
condições de atender com folga o
aumento constante de demanda
do mercado brasileiro”, diz Renault de Freitas Castro, presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade (Abralatas).
Os investimentos somam perto
de R$ 1 bilhão. Ocorreram após o
descasamento em 2010 entre oferta e demanda, que gerou a necessidade de importação de quase 2 bilhões de latas. Naquele ano, a indústria de bebidas foi surpreendida com um aumento de consumo
e não programou as encomendas
aos seus fornecedores. A demanda
por lata passou de 14,5 bilhões para 16,8 bilhões de unidades e os fabricantes não estavam preparados. “Esse cenário não se repetirá
na Copa do Mundo nem nas Olimpíadas”, garante Castro.
Em 2012, o consumo de latas de
alumínio do país cresceu 9,3% e alcançou a marca de 20,5 bilhões de
unidades, respondendo por 95%
do mercado de latas para bebidas,
ficando 5% para a Metalic, indústria de latas de aço da CSN. Em um
consumo global de 270 bilhões de
latas de alumínio, o primeiro posto é americano, com 100 bilhões
de latas por ano, seguido pelo Japão, com 30 bilhões e o Brasil fica
no terceiro posto, mas com o mais
alto índice de reciclagem mundial,
acima de 98% da produção.
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Fernandez não revelou os valores
envolvidos na expansão. “O mercado de latas de alumínio vem
crescendo nos últimos anos a
dois dígitos e há uma perspectiva
que este número permaneça neste patamar”, observa.
O executivo vê bons ventos para
os negócios. “Nos próximos anos,
teremos eventos esportivos importantes no país, como Olimpíada e
Copa do Mundo, o que aumenta
significativamente o consumo de
latas de alumínio e consequentemente a reciclagem”, aposta. A Latasa Reciclagem vende toda sua
produção no mercado nacional.
Fernandez aposta em um aumento
na demanda por alumínio, sem
que a oferta consiga atendê-la. “Isto gerará uma pressão no mercado
de alumínio primário, beneficiando o mercado secundário, a reciclagem”, observa.
A Latasa Reciclagem obtém sucata por meio de centros de coleta espalhados pelo país. De acordo com Fernandez, a oferta deste
material tem crescido no mesmo
ritmo da produção de latas de
alumínio, ou seja a uma taxa de
dois dígitos. “A perspectiva é crescer mais nos próximos anos”, diz.
Mas enxerga desafios para o setor, como a regularização do
mercado de lata de alumínio no
país. “Ainda temos informalidade. Falta gestão profissional na
coleta de sucata. A indústria deverá descer cada vez mais na cadeia de coleta do material reciclável, formalizando o negócio”,
defende Fernandez.
Já a Inbra Metais, que recicla
sucata de alumínio de todos os tipos, além de latinhas, vê seus negócios crescendo acima da média do país e, de e acordo com o
gerente de Reciclagem, Elder
Rondelli, o incremento este ano
deve ser de 5% sobre 2012. A empresa está consolidando investimentos em tecnologia de produção, processamento de materiais
e logística, mas ele não revelou os
valores envolvidos nem a capacidade de reciclagem da Inbra.
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O Brasil exibe números recordes na reciclagem de alumínio,
especialmente quando o assunto
é latinha. Líder mundial na atividade, o país vem ganhando novos
investimentos em aumento de
capacidade e tecnologia. Um dos
maiores exemplos de expansão
no setor é a Novelis, que está investindo US$ 35 milhões para duplicar sua capacidade de reciclagem atual de 200 mil toneladas
anuais no interior de São Paulo.
De acordo com o diretor de negócios de reciclagem da empresa,
Carlos Roberto de Morais, a ampliação será concluída em abril
de 2014, quando essa segunda linha de reciclagem vai processar
cerca de 86 mil toneladas. No segundo ano atingirá seu pico, levando o total da empresa para
400 mil toneladas por ano.
Dados da Associação Brasileira
do Alumínio (Abal) mostram que
o Brasil reciclou 511 mil toneladas
de alumínio em 2011. Só de latinhas de bebidas foram recicladas
248,7 mil toneladas de sucata no
ano ou 18,4 bilhões de unidades, o
que dá 50,4 milhões por dia. De todo o alumínio disponível para a fabricação de produtos no Brasil,
mais de 35% vêm da reciclagem.
Morais, da Novelis, diz que o
objetivo da duplicação de capacidade é reduzir a dependência
do alumínio primário que a empresa utiliza para fazer seus produtos. O percentual de conteúdo
reciclado da empresa hoje, no
Brasil, é de mais de 50%. A meta,
segundo o executivo, é chegar
em 2020 usando 80% de material
reciclado e apenas 20% de alumínio primário.
O Brasil recicla praticamente todas as latinhas de bebidas feitas de
alumínio, com o índice de 98,3% —
a Novelis vai precisar ir atrás de
mais sucata para atingir seu objetivo para 2020. A empresa tem seis
centros de coleta e planeja criar
mais nos próximos cinco anos.

Os atuais centros, que recebem
latas de cooperativas de catadores,
de catadores individuais ou sucateiros, compram até 50 toneladas
por mês. Existem outros canais de
negociação para volumes maiores,
conta Morais. Os centros estão localizados em Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e São Paulo. Os
próximos podem ficar em Minas
Gerais, Rio Grande do Sul, Nordeste e Norte, geralmente em cidades
com mais de 250 mil habitantes.
Mas só latinhas não serão suficientes para as necessidades da
Novelis. Morais revela que a empresa já começou a negociar outros tipos de sucata de alumínio,
incluindo importações. Segundo
ele, a empresa é a maior importadora deste tipo de material do país.
Para equilibrar oferta e demanda,
são importadas cerca de 40 mil toneladas de sucata por ano e mais
de 70% disso são comprados pela
Novelis — basicamente latinhas,
diz Morais. Os importados vêm de
países como Bolívia, Paraguai, Albânia, Indonésia e Alemanha.
Morais vem notando nos últimos dois anos uma tendência de
mercado: clientes que pedem
certificado de conteúdo reciclado nos produtos como forma de
participar e mostrar sua contribuição para a sustentabilidade.
Isso porque ao se usar material
reciclado e evitar a produção do
alumínio primário, uma atividade eletrointensiva, há uma grande economia de energia.
Outra empresa do setor de reciclagem de latinhas, a Latasa Reciclagem, opera atualmente com
100% de sua capacidade produtiva. Processa cerca de 100 mil toneladas de sucata de alumínio
por ano. Segundo seu diretor,
Mario Fernandez, a empresa vem
“investindo fortemente nos últimos dois anos para aumentar a
capacidade e produtividade”.
Ele conta que em 2012 e até o
início de 2013 foi feito um grande aporte na unidade de Pindamonhangaba (SP) para elevar a
capacidade de produção em 15%.

rente de controle ambiental Milena Moreira. “Além disso, é importante frisar que estamos falando
sobre estudos na Amazônia, região sobre a qual ainda não se tem
muitas informações.”
Milena explica que a Rio do
Norte tem uma equipe multidisciplinar envolvida na recuperação das áreas de minas, além de
parcerias com o Ibama e universidades e realiza o monitoramento físico-químico e biológico das águas de rios e igarapés;
da qualidade do ar; do nível de
ruído; dá destinação adequada
aos resíduos, faz o resgate de fauna que inclui até as abelhas, e
tem um banco de germoplasma

Mercado cervejeiro eleva
demanda por embalagens
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Simone Goldberg
Para o Valor, do Rio

tonelada de laminados de alumínio até 2020, bem como as emissões de carbono em 50%, investindo principalmente no reaproveitamento do material.
Outra preocupação que envolve
a indústria do alumínio é o impacto ambiental da mineração. A Mineração Rio do Norte reduziu os
danos da atividade na Floresta Nacional Saracá-Taquera, oeste do Pará, com a busca de tecnologias para o reflorestamento das áreas exploradas, tornando-se referência
no setor. “Não se trata de recuperar
a vegetação, mas estabelecer uma
cadeia de ações ambientais levando em conta fauna, flora, solo e a
interação entre eles”, afirma a ge-
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Meta é reaproveitar até
80% do metal em 2020

Nilson Souza: plano de metas da Alcoa prevê redução do impacto ambiental em todas suas atividades produtivas
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dições ambientais e de qualidade
de vida da população, estabelecendo parcerias com outras empresas interessadas em matériasprimas da natureza amazônica.
“Entendemos que esse diálogo
sustentável com outras empresas é
uma oportunidade interessante
em que todos saem ganhando”, diz
Souza. Como exemplo, cita a fábrica de Poços de Caldas (MG), que
converteu caldeiras e calcinadores
de óleo combustível para gás natural, o que reduziu as emissões de
CO2 em 31% e suprimiu as emissões de dióxido de enxofre. Para isso, estabeleceu uma parceria com
a Companhia de Gás de Minas Gerais para a construção de gasoduto
de 110 quilômetros que também
deu origem a outros projetos regionais de acesso ao gás.
O consumo intensivo de energia
é o maior fantasma que assola a indústria de alumínio e, por isso, a
Novelis investe na reestruturação
de sua unidade em Pindamonhangaba (SP), onde trocou fornos antigos por novos de gás natural, além
da melhoria de processos. “Como
só utilizamos material reciclado,
também reduzimos muito o consumo de energia que seria usado
para fundir o material gerado desde a mineração”, diz Rogério Almeida, vice-presidente de operações da Novelis América do Sul.
A empresa tem meta de reduzir em 30% o uso de energia por
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Além de exemplo de sustentabilidade, a reciclagem das latinhas é
um excelente negócio. As empresas que se dedicam à produção de
alumínio investem em eficiência
por meio de processos mais limpos, que reaproveitam os insumos
e reduzem o consumo de energia,
água e emissões de carbono.
Exemplo disso é a Alcoa, que introduziu no país o GHG Protocol, metodologia para medir as emissões
de gases estufa. A empresa estabeleceu um plano de metas, que denominou Estratégia Global de Sustentabilidade - 2020. O projeto
prevê a redução do impacto ambiental das atividades produtivas
em todos os países em que atua.
No Brasil, além de aprofundar
essas ações, a companhia pretende manter diálogo com outras
empresas para definir modelos
mais sustentáveis de produção.
“A intenção é buscar conexões
não necessariamente ligadas à
indústria de alumínio, mas que
tenha objetivos comuns”, diz o
engenheiro Nilson Souza, diretor
de Sustentabilidade da Alcoa
América Latina & Caribe.
Foi assim que um acordo com a
unidade da Ambev na Alumar complexo de produção de alumínio primário e de alumina no Maranhão -, formado pela Alcoa, BHP

Billiton e Rio Tinto Alcan, permitiu
à companhia avançar na meta de
reduzir em 25% o uso de água até
2030. Por esse acordo, a Alumar
passou a reaproveitar os efluentes
tratados pela Ambev na refinaria
de alumina, onde a água é usada
para lavar a solução de dióxido de
alumínio e soda cáustica. Com isso, o complexo deixou de captar
água subterrânea e passou a consumir aquela que seria descartada
no meio ambiente. Segundo os cálculos da Alcoa, deixou de gastar
por dia mais de 2.100 m³ de água.
Outro projeto que segue a mesma linha é a transformação dos resíduos da refinaria de Alumar em
insumo para fabricação de cimento em parceria com empresas do
setor. Além de reduzir custos com
transporte e armazenamento desses resíduos, a empresa deu um
fim sustentável a 45 mil toneladas
de cinzas da fábrica, diminuiu a
emissão de particulados nas áreas
internas e deixou de emitir CO2 no
transporte. No plano da responsabilidade social, a Alcoa planeja
criar oportunidades de negócio
para o Projeto Juruti Sustentável,
que acompanha a extração de bauxita (matéria-prima do alumínio)
no município paraense de Juruti.
Naquela localidade, a companhia desenvolve o Fundo Juruti
Sustentável, com o objetivo de financiar empreendimentos que
promovam a melhoria das con-
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Martha San Juan França
Para o Valor, de São Paulo

tinhas de 270 ml aos latões de 550
ml. Rinaldo Lopes, presidente da
Crown, diz que essa flexibilização
dá maior poder de escolha ao consumidor. “Acreditamos que, em 5
anos, os novos formatos responderão por 35% das vendas”, diz Lopes.
Hoje está na casa dos 20%.
Outra ação dos fabricantes que
ajuda a impulsionar as vendas de
latas é a estratégia de regionalizar
a produção, construindo fábricas
próximas aos mercados onde o
consumo de bebida é crescente,
como o Norte e Nordeste. “Reduzimos o custo logístico e deixamos
nosso produto mais atraente para
os envasadores”, diz Lopes. A
Crown, que chegou ao Brasil em
1996 com uma fábrica em Cabreúva (SP), desde então ergueu unidades em Ponta Grossa (PR) e Estância (SE) e de tampas em Manaus
(AM). Agora constrói em Teresina
(PI) fábrica com capacidade para 1
bilhão de latas por ano que deverá
entrar em operação no primeiro
trimestre de 2014, ampliando para
7,7 bilhões a capacidade total da
companhia no Brasil.
A Rexam adota estratégia semelhante. Carlos Medeiros, presidente da empresa informa que a unidade construída no Pará foi projetada para suportar uma segunda
linha de produção. “Estamos sempre atentos à necessidade do mercado e avaliamos continuamente
as oportunidades de investimentos conforme a demanda”, diz.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 abr. 2013, Especial: Alumínio, p. F4.

