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Vantagens do alumínio

Impacto reduzido - a extração da bauxita se dá em camadas superficiais Impacto reduzido - a extração da bauxita se dá em camadas superficiais 
do solo, de mais fácil recuperação, em áreas em geral não muito extensas, 
o que minimiza as atividades de recuperação de áreas e os impactos 
ambientais;

Alta durabilidade -diferentemente de outros metais de mais fácil desgaste Alta durabilidade -diferentemente de outros metais de mais fácil desgaste 

Reciclabilidade -pode ser reciclado inúmeras vezes com o seu 
permanente aproveitamento como produto. 
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O que representa a reciclagem no âmbito das  latas de 
alumínio para bebidas (diante do cenário da produção do 

alumínio primário para a produção dos mesmos produtos) ?
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Economia de energia;Economia de energia;

injetado na economia com a reciclagem

Redução de emissões de gases de efeito

a redução das emissões - menor

Empregos para catadores – melhores

Eliminação de resíduos para disposição

reciclagem das latinhas;

efeito estufa ;

menor impacto na saúde humana;

melhores índices sociais;

disposição final – menos poluição.



A reciclagem e a economia de energia

alumínio a partir da reciclagem
para produzir o metal a partir da

primária.

país economizou em 2017 empaís economizou em 2017 em
todo o ano – cerca de 4,5 mil GWh

seria suficiente para atender
o consumo residencial médio

residências.residências.

A reciclagem e a economia de energia

reciclagem consome apenas 5% da energia
da extração da bauxita, ou seja,

energia elétrica o equivalenteenergia elétrica o equivalente
GWh – ou 5% da geração anual de

atender à demanda anual residencial
médio anual de 7 milhões de brasileiros





A reciclagem da lata e seus efeitos

Cumprimento da logística reversa  - As latas de alumínio já cumprem a logística reversa 
reciclando 97 % das latas colocadas no mercado; 

- em 2017, das 303,9 mil toneladas
recicladas, atingindo a marca de

gazes - Análise do ciclo de vida da
de gases de efeito estufa – a poluição

custo de 5,11 trilhões de dólares
;

Impacto na economia - O alto índice de reciclagem injetou 1,2 bilhões de reais na 
economia brasileira somente considerando o aspecto da coleta (em 2017) ; 
Fator de emprego e renda – isso  correspondente a 1,2 milhões de salários mínimos ou o Fator de emprego e renda – isso  correspondente a 1,2 milhões de salários mínimos ou o 
equivalente a um salário mínimo por mês para todos os moradores de uma cidade com 100 

A reciclagem da lata e seus efeitos

As latas de alumínio já cumprem a logística reversa 
reciclando 97 % das latas colocadas no mercado; 

toneladas de latas comercializadas,
de 97,3% de reciclagem;
da lata aponta que sua reciclagem
poluição do ar provoca 7 milhões

dólares em perda de bem estar

O alto índice de reciclagem injetou 1,2 bilhões de reais na 
economia brasileira somente considerando o aspecto da coleta (em 2017) ; 

isso  correspondente a 1,2 milhões de salários mínimos ou o isso  correspondente a 1,2 milhões de salários mínimos ou o 
equivalente a um salário mínimo por mês para todos os moradores de uma cidade com 100 



Elementos econômicos da reciclagem

ciclo de vida das latas de alumínio é curto – cerca de 60 dias para ser:  

consumida  coletada  reciclada 

utilização de alumínio reciclado gera redução de custos comparado ao alumínio primário:utilização de alumínio reciclado gera redução de custos comparado ao alumínio primário:

O alumínio reciclado possui menos etapas produtivas que o primário, diminui o consumo de 

energia e de água no processo produtivo.

É o material reciclável com o maior valor de mercado 

Fonte: CEMPRE, disponível em http://cempre.org.br/artigo

. Acesso em 12/08/2019 

Elementos econômicos da reciclagem

cerca de 60 dias para ser:  

reciclada  envasada  voltar às prateleiras para o 

utilização de alumínio reciclado gera redução de custos comparado ao alumínio primário:utilização de alumínio reciclado gera redução de custos comparado ao alumínio primário:

O alumínio reciclado possui menos etapas produtivas que o primário, diminui o consumo de 

É o material reciclável com o maior valor de mercado  Gerando incentivos para sua coleta.

http://cempre.org.br/artigo-publicacao/ficha-tecnica/id/5/latas



da Lata



Cenário jurídico atual

A comunicação da saída da coalizão e do acordo setorial de embalagens e a 
formulação de um novo modelo jurídico compatível com a especialidade e 
singularidade da lata; 

Ingresso da Abal (Associação Brasileira do Alumínio) no projeto com a inclusão Ingresso da Abal (Associação Brasileira do Alumínio) no projeto com a inclusão 
das recicladoras e de todas as produtoras de latas de alumínio; 

Abrangência do projeto com a verificação e possibilidade de quanto de latas 
são recicladas, quanto são produzidas e quantas são recolhidas.  
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E porque uma solução diferenciada ?

1.O alumínio apresenta algumas especificidades que o difere dos demais 1.O alumínio apresenta algumas especificidades que o difere dos demais 
materiais contemplados no Acordo Setorial:

2. O alumínio pode ser reciclado infinitas vezes 

3. A reciclagem das latas de alumínio começou há mais de 20 anos.

4 .O alumínio é o material com maior taxa de reciclagem no Brasil 
nos últimos anos, sendo um dos países com maior taxa de recuperação desse 

5.A taxa de reciclagem do alumínio já era acima de 90% no período anterior ao 
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3. A reciclagem das latas de alumínio começou há mais de 20 anos.

4 .O alumínio é o material com maior taxa de reciclagem no Brasil - cerca de 97% 
nos últimos anos, sendo um dos países com maior taxa de recuperação desse 

5.A taxa de reciclagem do alumínio já era acima de 90% no período anterior ao 



16,8

19

20,5

92%

98% 98%

12,3

13,3

14,5

16,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013

20,5
21,3

24,1
24,5

25,4

98%
98%

97%

85%

90%

95%

100%

65%

70%

75%

80%

60%

2013 2014 2015 2016 2017



do setor através de incentivos

A importância da lata na economia verde com a reciclagem permanente;

A necessidade de inventivo fiscal a tais modos de produção 
diferenciada – aplicação do princípio do protetor recebedor (PNRS)  
incentivos tributários em razão da reciclagem;

- uma perspectiva cada vez mais adequada ao mundo moderno 
da embalagem – menor impacto ambiental 

 maior durabilidade  menos resíduo  maior durabilidade  menos resíduo 
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Frente Parlamentar da Economia Verde e representantes de associações e 
empresas entregaram ao relator da Reforma Tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP/PB), Manifesto pela Economia Verde. Coordenada pelo deputado federal Arnaldo (PP/PB), Manifesto pela Economia Verde. Coordenada pelo deputado federal Arnaldo 
Jardim (Cidadania/SP), o objetivo da Frente é defender um sistema tributário que 
considere o impacto ambiental de produtos e serviços.

Frente Parlamentar da Economia Verde e representantes de associações e 
empresas entregaram ao relator da Reforma Tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP/PB), Manifesto pela Economia Verde. Coordenada pelo deputado federal Arnaldo (PP/PB), Manifesto pela Economia Verde. Coordenada pelo deputado federal Arnaldo 
Jardim (Cidadania/SP), o objetivo da Frente é defender um sistema tributário que 

e serviços.



verde

Federal:Federal:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios:  [...]

defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado  conforme 
o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos  de elaboração e 
prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional  nº 42, de 19.12.2003)

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios:  [...]

defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado  conforme 
o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos  de elaboração e 
prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional  nº 42, de 19.12.2003)



Emendas Aditivas PEC 45

Cria imunidade para “os produtos elaborados integralmente com insumos  
provenientes de reciclagem”.

Autoriza a Lei Complementar a instituir alíquotas reduzidas de IBS (i) “para  
determinados setores da economia, produtos, serviços e/ou direitos” ou (ii) “em  razão da determinados setores da economia, produtos, serviços e/ou direitos” ou (ii) “em  razão da 
utilização de novas tecnologias que beneficiem a população e o meio  ambiente”

Cria imunidade para “os produtos elaborados integralmente com insumos  

Autoriza a Lei Complementar a instituir alíquotas reduzidas de IBS (i) “para  
determinados setores da economia, produtos, serviços e/ou direitos” ou (ii) “em  razão da determinados setores da economia, produtos, serviços e/ou direitos” ou (ii) “em  razão da 
utilização de novas tecnologias que beneficiem a população e o meio  ambiente”



Emendas Aditivas PEC 110

5º Sempre que possível, as contribuições previstas neste artigo orientar
seletividade socioambiental e terão suas alíquotas fixadas em função da responsabilidade 
socioambiental das atividades desempenhadas pelo contribuinte.

não poderá ser objeto de isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito não poderá ser objeto de isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, anistia, remissão ou qualquer outro tipo de incentivo ou benefício fiscal ou 
financeiro vinculado ao imposto, exceto, se estabelecido por lei  complementar, em relação a 
operações com os seguintes produtos ou serviços:

embalagens, resíduos ou remanentes pós consumo, oriundos de sistema de  
logística reversa.logística reversa.
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