
1982
O Brasil se tornou autossuficiente na fabricação de alumínio primário 
– condição fundamental para a implantação de fábricas de chapas e, 
consequentemente, de latas de alumínio para bebidas. Desde aquele 
ano, houve um grande incentivo para o uso do metal como matéria-
prima de diversos produtos que antes eram importados ou fabricados 
com outros materiais.

1986
A Alcan Alumínio do Brasil Ltda. instalou um laminador a quente na sua 
unidade industrial em Pindamonhangaba, no Estado de São Paulo. Tra-
tava-se, à época, de um equipamento singular em toda a América La-
tina, voltado para a produção de chapas especiais destinadas a fabri-
cação de latas de alumínio para bebidas. O fato representou o primeiro 
passo para produção da embalagem no Brasil.

1988
Depois de aperfeiçoadas tecnicamente, as chapas de alumínio produ-
zidas em Pindamonhangaba foram avaliadas em dois laboratórios no 
exterior: o da própria Alcan, no Canadá, e o da norte americana Rey-
nolds. A partir daí, a Alcan deu início à produção de chapas de alumínio 
para latas no Brasil, segmento que já apresentava expressivo potencial 
de crescimento. 

1989
Em 26 de outubro de 1989, a Latas de Alumínio S.A. Latasa, ini-
ciou atividades comerciais da primeira fábrica de latinhas do Brasil, 
em Pouso Alegre (MG). Esse foi um marco na história dessa embala-
gem no País. Ainda naquele ano, a Latasa iniciou a comercialização 
de latas, ainda formadas por três peças. Em pouco tempo o mode-
lo de três peças foi substituído pelo de duas peças, tecnologia mais 
utilizada no mundo. O volume de produção e vendas surpreendeu.  
A grande aceitação desse novo conceito de embalagem no mercado ge-
rou altas taxas de crescimento da demanda, superiores a 30% ao ano. 
Era o início de uma nova era e de uma trajetória de sucesso poucas 
vezes vista no mercado brasileiro de embalagens.

HISTÓRIA DA LATA 
DE ALUMÍNIO PARA 
BEBIDAS

No Brasil



1996
A Crown Cork Embalagens de origem americana, hoje, Crown Embala-
gens da Amazônia S.A, passou a operar com fábrica na cidade de Ca-
breúva (SP). No mesmo ano, a American National Can Ltda. Montou sua 
unidade industrial em Extrema (MG).

1997
A fábrica da Latapack-Ball Embalagens Ltda., uma jointventure com a 
Ball Corporation , fabricante americana de latinhas, iniciou suas ope-
rações em Jacareí (SP). Neste ano a Latasa já possuía quatro unidades 
fabris no Brasil, sendo uma em Minas Gerais, uma em Pernambuco, 
uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo.

2000
Em julho a Rexam adquiriu a American National Can Ltda. e criou a 
Rexam do Brasil.

2003
A lata de alumínio já estava sendo produzida no País desde 1989 e 
começava a ganhar espaço no mercado de bebidas, com mais de 10 
bilhões de unidades fabricadas por ano. Percebeu-se a necessidade de 
criar uma entidade representativa do setor. Em outubro de 2003 surgia 
a Abralatas. Desde então, a associação tem atuado no debate sobre 
legislação e tributação do setor, difundindo conhecimento também 
em uma área que nasceu com a lata: a reciclagem. Na mesma data a 
inglesa Rexam, que já detinha o controle da Rexam do Brasil, adquiriu 
a Latasa e se tornou a maior fabricante de latinhas do Brasil.

2005
Com o crescimento da participação da lata no mercado de bebidas, di-
versos boatos sobre as condições de higiene da embalagem surgiram, 
exigindo dos fabricantes de latinhas uma atuação esclarecedora. Um 
deles, que até hoje surge vez ou outra na internet, referia-se a casos de 
intoxicação por leptospirose. Em 2005, atuou junto à Anvisa para infor-
mar sobre a questão da higienização da embalagem. No ano seguinte, 
no Congresso, alertou para a ineficácia do chamado “selo higiênico”, 
que iria trazer mais problemas que soluções.

2006
Já em 2006, quando o assunto ainda engatinhava no Congresso, a Abra-
latas esteve presente no debate sobre a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), que seria sancionada apenas em 2010. Contribuiu de 
forma decisiva para que o modelo aprovado aproveitasse o utilizado 
pelo setor, valorizando as cooperativas de catadores de materiais reci-
cláveis. Em 2012, esteve no grupo que apresentou a proposta do acor-
do setorial de logística reversa ao Ministério do Meio Ambiente. Neste 
ano o volume de latinhas vendidas ultrapassou 10 bilhões de unidades.



2007
Os fabricantes de latinhas do Brasil ampliaram ainda mais o intercâm-
bio de informações com outras empresas do setor no mundo. Em 2007, 
por exemplo, integrou o grupo de trabalho internacional composto pelo 
Can Manufacturers Institute (CMI) e pelo Beverage Can Makers Europe 
(BCME), para desenvolvimento do Projeto Global de Sustentabilidade 
da latinha. Hoje, a Europa trabalha para reduzir impostos de materiais 
reciclados e deu à reciclagem da lata papel de destaque na redução 
das emissões de CO2 e do consumo de energia.

2008
A Abralatas tem trabalhado para reverter o impacto negativo da tribu-
tação sobre a lata. Mesmo com o reaproveitamento do alumínio próxi-
mo de 100%, a latinha paga mais impostos. Em 2008, a Abralatas con-
seguiu equalizar o IPI em relação a outros materiais. Em 2007, obteve 
entendimento do Cade sobre a existência de monopólio na fabricação 
de chapas de alumínio. Em 2010, atuou no Ministério da Fazenda para 
redução temporária do Imposto de Importação do alumínio.

2009
A lata de alumínio começou a ser fabricada no Brasil em 1989, já uti-
lizando equipamentos modernos, de duas peças (corpo e tampa), que 
produziam 120 latas por minuto (hoje, o equipamento produz 450/mi-
nuto). Em 2009 foram comemorados os 20 anos da fabricação nacional 
e os 50 da produção mundial da lata de alumínio para bebidas. Dentro 
das comemorações, um concurso de fotos sobre a lata mobilizou quase 
2 mil pessoas.

2010
Com a expertise de ter a embalagem mais reciclada do planeta, a Abra-
latas decidiu difundir seu conhecimento com todos os elos da cadeia. 
Criou, em 2010, o Ciclo de Debates Abralatas, trocando ideias com o 
catador de materiais recicláveis e com os representantes da indústria, 
de governos federal, municipais e estaduais, do Ministério Público e de 
entidades representativas. Soluções inovadoras foram apresentadas, 
parcerias estabelecidas, fortalecendo o papel das cooperativas.

2011
A sustentabilidade da embalagem é uma de suas vantagens competiti-
vas. Aos poucos, o consumidor começa a exigir atitudes e soluções que 
reduzam impactos sociais e ambientais. Em 2011, o índice de recicla-
gem da lata de alumínio para bebidas bateu recorde, chegando a 98,3% 
de retorno e reaproveitamento do material. Um resultado excepcional 
que firmou o Brasil na liderança mundial do índice pelo 11º ano conse-
cutivo. Em 30 dias, a latinha sai e retorna à gôndola do supermercado, 
passando pelo consumo, descarte, coleta, reciclagem e fabricação.



2012
Pela primeira vez na história, a produção de latas de alumínio no Brasil 
ultrapassou a marca de 20 bilhões de unidades em um único ano. Foi 
também em 2012 que chegou-se ao número histórico de 200 bilhões de 
latinhas fabricadas no País desde a primeira fábrica, em Pouso Alegre 
(MG), em 1989. A embalagem caiu de vez no gosto do consumidor, com 
a oferta de latas de tamanhos variados, inovações e a marca da susten-
tabilidade.

2014
Em ano de Copa do Mundo FIFA no Brasil, um dos últimos passos para 
regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos foi cumpri-
do. O Comitê Orientador para a Implantação da Logística Reversa (Cori) 
aprovou a proposta de acordo setorial de embalagens. O texto, apre-
sentado pela Coalização Empresarial da Indústria de Embalagens que 
reúne 21 entidades, entre elas a Abralatas, valoriza a ampla participa-
ção de cooperativas de catadores de materiais recicláveis no processo 
de coleta, de tratamento e de comercialização de material reciclável, 
foi colocado em consulta pública.

No mundo

1959
Liderada por Bill Coors, a cervejaria norte americana Coors introduziu 
no mercado as primeiras latas de alumínio para bebidas, revolucionan-
do o modo como a cerveja era embalada. Foi também naquele ano que a 
Coors lançou um programa de reciclagem inédito, pagando 1 Penny (um 
centavo de dólar) a quem devolvesse as embalagens. A grande acei-
tação das latinhas de cor amarela com capacidade para 7oz (210ml), 
apelidadas pelos consumidores de “Yellow Belly”, incrementou ainda 
mais a venda da cerveja Coors.

1960
Ernie Fraze, funcionário da Dayton Reliable Tool Company, inventou as 
tampas com o sistema Easy Opening, um sistema para facilitar a aber-
tura das embalagens, em parceria com a Alcoa. A inovação gerou uma 
revolução no mercado de embalagens para bebidas, impulsionando as 
vendas de latas de alumínio para cerveja e refrigerante, já que o con-
sumidor não necessitava mais do chamado “church key”, o abridor de 
latas.

1963
A primeira lata de alumínio produzida pela Reynolds Metals Company 
utilizando-se de método diferente da Coors, e que acabou se tornando 
padrão para outros fabricantes, foi usada para envasar um refrigerante 
dietético do tipo cola: “Slenderella”.



1964
A Royal Crown Cola Company passou a adotar as latinhas de alumínio 
para embalagens de refrigerante como a R.C. Cola e a Diet-Rite Cola.

1967
Ano em que houve aumento considerável nas vendas das latas de alu-
mínio para envasar bebidas, já que a Pepsi e a Coca-Cola substituíram 
as latas de aço que usavam até então.

1969
As latas de refrigerante já dominavam o mercado das Vending Machi-
nes (máquinas automáticas de venda) de bebidas nos EUA.

1970
Primeiro “Earth Day” – fabricantes de latas de alumínio para bebidas 
começaram a se preocupar com a geração de resíduos sólidos e inicia-
ram a criação de sistema de reciclagem do produto nos EUA, organi-
zando diversos centros de coleta e empresas recicladoras.

1972
Introdução do multipack. A embalagem permitia que doze latinhas fos-
sem embaladas juntas um uma caixa de papelão. A embalagem secun-
dária multipack permitia que o envasador, além de estampar sua mar-
ca nos 360º da latinha, estampasse também outros tipos de anúncios 
comerciais. Os consumidores podiam estocar suas latas com refrige-
rantes e cervejas em seus refrigeradores, ocupando menos espaço que 
as garrafas. A primeira marca a lançar a novidade foi a Pepsi.

1975
Danuel F. Cudzik, da Reynolds Metalz, localizada em Richmond-VA, 
EUA, inventou o sistema de abertura stay-on-tab, substituindo o pull-
-lab introduzido anteriormente por Emie Fraze. O sistema stay-on-tab 
ganhou rápida visibilidade e a primeira cervejaria a utilizá-lo foi a Falls 
City Brewing Company, de Louisville-KY, EUA.

1985
A lata de alumínio já era a embalagem para bebidas com maior popula-
ridade nos EUA. Naquele ano, refrigerantes envasados em latas foram 
enviados para o espaço permitindo que os astronautas desfrutassem 
das bebidas carbonatadas quando estavam a bordo.

1995
Surgimento dos anéis coloridos das latinhas, muito utilizados em cam-
panhas promocionais.

1997
Surgimento das tampas de cores diferentes e das tampas com abertu-
ra maior. No Brasil, estas tampas ficaram conhecidas como “bocão”. A 
abertura da tampa ficou 45% maior.



1999
Surgimento da impressão nos anéis, excelente para promoções, já que 
os códigos promocionais podem ficar escondidos atrás do anel e só são 
revelados quando a lata é aberta.

2000
Inovações nas técnicas de pintura de rótulos, com o surgimento da tin-
ta UV, que brilha no escuro, e da tinta termocrômica, que muda de cor 
quando a bebida está gelada.

2009
As tecnologias continuam em desenvolvimento e as latas já envasam 
diversos outros tipos de bebidas, como café, vinho, coquetéis, suco de 
frutas etc.

2013
Cresce a participação da lata de alumínio para bebidas no mundo e 
percebe-se a tendência mundial de substituir latas de aço por latas de 
alumínio, que são mais leves, resistentes à corrosão, podem ser res-
friadas rapidamente e apresentam muitos ganhos com sua reciclagem. 
Além disso, o alumínio é mais barato, tem menor custo de transporte e 
melhor qualidade de impressão.


