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Notícias da Lata

Consciência em alta

À s vésperas da Rio+20, pesquisa 

realizada pelo ibope mostra que 

brasileiros estão mais preocupados com 

problemas ambientais. o estudo, solici-

tado pela Confederação Nacional da 

indústria (CNi), detectou que 94% dos 

entrevistados em dezembro de 2011 

afirmaram ter alguma preocupação 

relacionada com o meio ambiente, um 

índice 14 pontos percentuais acima do 

verificado no ano anterior.

o resultado da pesquisa é muito 

semelhante ao verificado pela National 

Geographic e pela GlobeScan, que 

aponta o Brasil na segunda colocação do 

ranking mundial de hábitos sustentáveis 

de consumo. o índice (Greendex) mede 

o desempenho em itens como moradia, 

transporte, alimentação, bens e produtos. 

Na pesquisa do ibope, a preocupa-

ção ambiental foi relatada pela quase 

totalidade dos entrevistados com nível 

superior, chegando a 99% das respostas. 

Já no caso dos entrevistados com até 

a quarta série do ensino fundamental, 

esse percentual cai para 88%. Também 

foi percebida maior preocupação entre 

aqueles com maior renda familiar. 

Pouco mais da metade dos entre-

vistados (52%) afirmou estar disposta a 

pagar mais por um produto cuja produ-

ção seja ambientalmente correta. Um 

quarto da população ainda mostra resis-

tência em ter mais gastos por produtos 

sustentáveis e 16% afirmaram que pode-

riam pagar, mas dependeria de quanto 

aumentaria o custo. 

“É um resultado interessante”, ana-

lisa Renault. “Percebemos isso no 

crescimento do consumo da lata de 

alumínio. A embalagem que tem o 

maior índice de reciclagem do planeta 

não tem qualquer vantagem tributária 

sobre outras menos reaproveitadas. 

mesmo assim, sentimos que o con-

sumidor brasileiro já compra mais 

bebidas em lata do que no passado. 

Há cinco anos, cada brasileiro consu-

mia 57 latas por ano. Hoje esse índice 

é de 95”.

A pesquisa mostrou também que na 

opinião dos participantes a reciclagem 

é muito importante ou importante para 

o meio ambiente (98%) e para o desen-

volvimento econômico do país (96%). 

Dos entrevistados, 45% afirmaram que 

se preocupam muito com a reciclagem. 

mas um pequeno grupo, porém repre-

sentativo, acha que governos (17%) e 

empresas (19%) não se preocupam com 

o assunto.

maiores informações acesse a pes-

quisa completa em www.cni.org.br

Pesquisa mostra 
que brasileiro se 

preocupa mais com 
meio ambiente, com 

reciclagem e com 
produtos sustentáveis
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Renault Castro
Diretor Executivo da Abralatas

Candidatos a prefeito de todo o país terão 
um assunto pela frente com o qual não po-
derão se omitir. A Política Nacional de Re-
síduos Sólidos (PNRS) estabelece ações 
emergenciais que devem ser adotadas nos 
próximos anos e todos os eleitos, sejam de 
quais partidos forem, serão obrigados a en-
frentar o problema. 

o Ciclo de Debates Abralatas 2012 vai esti-
mular essa discussão, cobrando dos candi-
datos a prefeito das capitais o compromisso 
de erradicar lixões o mais rápido possível e 
de envolver cooperativas de catadores no 
processo de coleta e reciclagem, como já 

fazem algumas prefeituras pioneiras, como 
Natal-RN, Guarulhos-SP e Canoas-RS. 

São mudanças necessárias, especialmen-
te neste momento em que discutimos, na 
Rio+20, a economia verde e o desenvolvi-
mento sustentável com inclusão social.

A Abralatas acompanhou a elaboração da 
PNRS e defende a capacitação e formação 
de cooperativas de catadores. Quem tem 
uma embalagem que é referência mundial 
em logística reversa e sempre procurou va-
lorizar o catador e suas condições de traba-
lho não poderia ficar de fora desse debate.

Conheça a Abralatas em: www.abralatas.org.br

Blog da Lata: www.blogdalata.com.br Twitter: www.twitter.com/abralatas Myspace: www.myspace.com/557058178 Orkut: Abralatas (oficial) Facebook: Abralatas YouTube: Canal Abralatas

Nas ruas
A edição 2012 da Revista da Lata começou a circular. Com o 

tema Infinitamente Sustentável, a publicação retrata o desem-
penho do setor de latas de alumínio para bebidas no Brasil no ano 
passado, relata a conquista da lata pelo gosto dos consumidores, 
apresenta as perspectivas para 2012 (quando a produção nacional 
alcançará 20 bilhões de unidades/ano), aponta a preocupação para 
a inclusão dos catadores na Política Nacional de Resíduos Sólidos e 
traz informações e curiosidades sobre a latinha. Com uma diagra-
mação leve, com imagens e textos atrativos, a Revista é composta 
por artigos de especialistas, como o professor José Eli da Veiga e o 
jornalista Carlos Alberto Sardenberg, e vem recheada de notícias 
sobre comportamento do consumidor, sustentabilidade, tendên-
cias do mercado, pesquisas e muito mais. Uma matéria especial de-
monstra o passo a passo na fabricação da lata de alumínio e a pre-
ocupação ambiental existente já na extração da bauxita. A Revista 
da Lata também pode ser acessada no site da Abralatas.

Inscrições: www.abralatas.org.br
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Compromisso 
eleitoral

PARCERIA PRIoRITáRIA

A segunda edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), do 

Governo Federal, destinará cerca de R$ 1,5 bilhão para o tratamento 

de resíduos em todo o país. mas só terão acesso a esses recursos os municí-

pios que apresentarem até 2 de agosto, ao ministério do meio Ambiente, um 

plano local de gestão integrada de resíduos urbanos. De qualquer forma, um 

plano deve ser obrigatoriamente apresentado até agosto do próximo ano para 

terem acesso a outros recursos federais ou para serem beneficiados por incen-

tivos ou financiamentos de entidades federais.

De acordo com a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), terão prioridade no acesso aos recursos as cidades que implantarem 

a coleta seletiva com a participação de cooperativas e associações de catado-

res. Como forma de estimular a inserção dos catadores no sistema, a lei prevê 

dispensa de licitação no caso de contratação dessas entidades. 

Diversos municípios brasileiros já têm baseado, com sucesso, seu sistema 

de coleta e destinação de resíduos sólidos no trabalho de catadores de maté-

rias recicláveis, que coletam, fazem a triagem e vendem os resíduos a empresas 

recicladoras. É o caso das cidades de Guarulhos (SP), Natal (RN) e Canoas (RS). 

A PNRS incluiu o trabalho das associações de catadores entre os instrumentos 

da política e incentiva a criação e o desenvolvimento de cooperativas com a 

finalidade de valorizar o catador e garantir o emprego de forma digna.

o Ciclo de Debates Abralatas 2012, que tem como tema Prefeituras e Cata-

dores: uma integração necessária tratará do assunto. o evento acontecerá em 

julho e agosto, nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), manaus 

(Am) e Recife (PE). “A integração dos catadores nos planos de resíduos sólidos 

dos municípios é extremamente importante. Precisamos mostrar aos prefei-

tos que é possível realizar um excelente trabalho com a ajuda de cooperativas. 

Além de resolvermos as questões ambientais, estamos solucionando proble-

mas socioeconômicos. Queremos catadores com renda digna e condições 

adequadas de trabalho”, afirma o diretor executivo da Abralatas, Renault Castro. 

os planos municipais de resíduos sólidos devem possuir metas de redu-

ção, reutilização, coleta seletiva e reciclagem e outras que visem reduzir os 

rejeitos, os mecanismos de controle e fiscalização da implantação e opera-

cionalização dos planos de gerenciamento e dos sistemas de logística reversa, 

ações preventivas e corretivas, inclusive monitoramento, identificação dos 

passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos e medidas saneadoras 

adequadas, periodicidade da revisão, observado principalmente o plano plu-

rianual do município.

O destino e o reaproveitamento 

do lixo urbano, assuntos pre-

vistos na nova Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), deverá ser um 

dos temas de destaque no programa 

dos candidatos às eleições municipais 

deste ano. isso porque todas as cida-

des brasileiras terão que se adaptar às 

diretrizes estabelecidas na PNRS, que 

prevê, por exemplo, o fim dos lixões 

até 2014. o assunto será enfocado 

no Ciclo de Debates Abralatas 2012. 

“Será elaborado um documento-base, 

a ser encaminhado aos candidatos das 

cidades com mais de 500 mil habitan-

tes, para que se comprometam com a 

reciclagem e com as cooperativas de 

catadores”, antecipa Renault Castro, 

diretor executivo da Abralatas.

Apenas 18% dos municípios brasi-

leiros, segundo o iBGE, adotam algum 

tipo de coleta seletiva de materiais 

recicláveis. mesmo nessas cidades, 

ainda é pequena a participação dos 

resíduos recuperados pelos programas 

oficiais. Das quase 10 milhões de tone-

ladas de metais reciclados nos país por 

ano, apenas 72,3 mil toneladas (0,7%) 

são provenientes desses programas 

de coleta seletiva, mostrou estudo 

do instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (iPEA).

Ainda há 2.906 lixões no Brasil, dis-

tribuídos em 2.810 municípios, de 

acordo com o levantamento do iPEA. 

A maior parte (1.598 cidades) fica na 

região Nordeste (56%). o restante fica 

distribuído pelas regiões Norte (13,5%), 

Centro oeste (12%), Sudeste (11%) e Sul 

(6,5%). Para os técnicos do iPEA, uma 

solução para alcançar o que determina 

a PNRS seria a formação de consórcios 

públicos, especialmente com peque-

nos municípios. A lei que instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

diz que os municípios que optarem 

por soluções consorciadas com outras 

cidades terão prioridade no acesso a 

recursos da União.

“os dados mostram que os prefei-

tos – os atuais e os futuros – precisam 

tomar alguma providência nesta área. 

Temos que aproveitar a oportuni-

dade para ver quem realmente está 

compromissado com o futuro da reci-

clagem, compromissado com a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos e com 

as cooperativas de catadores”, reforça 

o diretor da Abralatas. 

o estudo do iPEA identificou que 

apenas 10% dos catadores do país 

estão organizados em 1.100 coopera-

tivas e associações. Estimam que 60% 

dessas entidades tenham baixos níveis 

de eficiência, com carência de equipa-

mentos, capacitação, administração 

e condições adequadas de trabalho, 

necessitando de apoio financeiro e 

capacitação. E sugere, entre outras 

coisas, a articulação em rede das coo-

perativas para dar ganho de escala e 

eficiência logística.

o documento-base a ser encami-

nhado aos candidatos a prefeitos será 

discutido durante as etapas do Ciclo 

de Debates Abralatas 2012, que con-

tará com a presença de catadores de 

materiais recicláveis e de representan-

tes do ministério Público, de empresas 

do setor e de gestores públicos. A pri-

meira etapa será realizada na cidade 

do Rio de Janeiro-RJ, em julho, e as 

demais, Recife-PE, Porto Alegre-RS e 

manaus-Am, em agosto.

Evento da Abralatas 
discutirá documento 

onde candidatos 
a prefeito se 

comprometem com 
reciclagem e atuação 

de cooperativas 
na coleta e no 

reaproveitamento 
de resíduos

Lei estimula participação de cooperativas nos 
planos de coleta e reciclagem municipais

Catadores associados da Coopcicla.
Uma das cooperativas participantes da coleta seletiva de Natal (RN)



6 Boletim Informativo da ABRALATAS

Notícias da Lata Notícias da Lata

Ano 9 » nº 43 » março/abril 2012 7

Política Nacional 
de Resíduos Sólidos 

Do lixão para a representação 
dos catadores no mundo

S everino nasceu em Natal (RN), 

vindo de família humilde, aos 

12 anos já trabalhava vendendo pico-

lé nas ruas para ajudar no sustento da 

casa. Apesar do esforço, o dinheiro 

que recebia era muito pouco se com-

parado aos meninos da sua idade que 

trabalhavam no lixão, como catadores 

de material reciclável. E foi aí que co-

meçou a trabalhar como catador. “Eu 

nunca deixei de estudar. Pela manhã 

eu ia para o lixão e à tarde para escola. 

Tenho boas recordações do lixão. mui-

tas relações pessoais de lideranças e a 

experiência que tenho hoje, devo ao 

que vivi dentro do lixão”, afirma. 

o catador permaneceu no lixão até 

os 18 anos, quando saiu para servir a Ae-

ronáutica. Após o tempo em que pode-

ria permanecer na Força Aérea, sem 

ter outra profissão, voltou para o lixão 

em meados de 1997. “Voltei na época 

em que o ministério Público queria fe-

char o lixão por conta das crianças que 

estavam trabalhando lá. Vi um papel 

sobre a reunião que iria acontecer, co-

loquei uma roupa e fui. Durante a reu-

nião, falei que eles não poderiam fe-

char o lixão porque havia muitos adul-

tos que tiravam seu sustento daquele 

lugar. A solução era impedir o trabalho 

das crianças.”, conta Severino. 

Daí em diante, Severino se envolveu 

completamente com a causa. Em 1999 

ajudou a criar a Associação dos Cata-

dores de materiais Recicláveis (Asma-

re). “Começamos a organizar os cata-

dores, cerca de 700 pessoas trabalhan-

do. Naquela época pedíamos apenas 

equipamentos de segurança, hoje luta-

mos para acabar com o trabalho subu-

mano, garantir o acesso ao material re-

ciclável de qualidade e de forma digna. 

o catador não precisa mais estar den-

tro do lixão”, diz Severino. Tempos de-

pois, a Asmare se transformou no movi-

mento Nacional dos Catadores de ma-

teriais Recicláveis (mNCR). 

Ao longo de sua história, Severino 

também ajudou a implementar o progra-

ma de coleta seletiva que existe há oito 

anos em Natal, única capital a ter criado e 

implementado, por meio da sua Prefeitu-

ra, política que estabelece a contratação 

de cooperativas de catadores de mate-

riais recicláveis para a coleta remunerada.

Casado há nove anos e pai de dois 

filhos, o líder dos catadores tem uma 

rotina pesada de reuniões e viagens in-

ternacionais. Participou das Conferên-

cias da organização das Nações Uni-

das (oNU) sobre mudanças Climáticas - 

CoP 15, 16 e 17, e a próxima viagem será 

para Washington-DC, EUA, para reunião 

com o Banco interamericano de Desen-

volvimento (BiD) sobre o Projeto Cata-

ção. Em julho e em agosto estará no 

Ciclo de Debates Abralatas 2012. “eu 

escolhi ser catador, mas hoje meu 

filho pode ser o que quiser. ele tem 

muito orgulho de mim e isso é uma 

conquista nossa”, conclui emocionado. 

Quem vê hoje a desenvoltura de um dos 
principais coordenadores do Movimento Nacional 

dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), 
Severino Lima Júnior, falando com intimidade com 

o ex-Presidente da República, Luís Inácio Lula da 
Silva, ou representando os catadores em eventos 

internacionais em países como Chile, Índia e Suíça 
nem imagina que Severino passou sua infância 

em um lixão da capital do Rio Grande do Norte. 

N o ano passado, o Brasil aprovou 

após 20 anos de discussões a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Essa política procura organizar a forma 

como o país trata o lixo, incentivando 

a reciclagem e a sustentabilidade. 

Com a aprovação da política, foi ela-

borado o Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, cujo texto passou por um pro-

cesso de consulta pública e contou 

com a participação e envio de suges-

tões de todos os setores envolvidos. A 

Abralatas participou ativamente deste 

processo, apresentando a experiên-

cia de sucesso do modelo de logística 

reversa da lata de alumínio.

os principais pontos da Política 

Nacional são a obrigatoriedade da ela-

boração de planos de resíduos sólidos 

nos municípios, o fechamento de lixões 

até 2014 e a determinação de que ape-

nas rejeitos poderão ser encaminhados 

aos aterros sanitários. os planos serão 

elaborados para ajudar prefeituras e 

cidadãos a descartar de forma correta 

o lixo. No lugar dos lixões a céu aberto, 

devem ser criados aterros controlados 

ou aterros sanitários. os aterros terão 

preparo no solo para evitar a contami-

nação do lençol freático, irão captar o 

chorume que resulta da degradação do 

lixo e queimar o metano para geração 

de energia. 

Em relação ao tratamento do lixo, 

apenas os rejeitos (parte do lixo que não 

pode ser reciclada), que representam 

apenas 10% dos resíduos sólidos, pode-

rão ser enviados aos aterros sanitários. 

o restante é composto por material 

orgânico que, em compostagens, pode 

ser reaproveitado e transformado em 

adubo, e reciclável, que deve ser devi-

damente separado na coleta seletiva.  

outro ponto importante da Política 

é a implementação da logística reversa. 

Na prática, a logística reversa adere à 

responsabilidade compartilhada dos 

geradores de resíduos, onde fabrican-

tes, importadores, distribuidores e 

comerciantes serão responsáveis pela 

destinação das embalagens. o sistema 

é baseado no modelo de reciclagem da 

lata de alumínio para bebidas, líder mun-

dial de reciclagem há 10 anos.

CICLO DE DEBATES
ETAPAS e LOCAIS

24/07 - Rio de Janeiro (RJ)
Auditório do Ministério Público
Av. Marechal Câmara, 370, 9º andar - Centro 
- Rio de Janeiro (RJ).

7/08 - Recife (PE)
Auditório do Banco Central 
Rua da Aurora, 1259 - Santo Amaro - Recife 
(PE).

14/08 - Porto Alegre (RS)
Auditório do Palácio do Ministério Público 
Praça Marechal Deodoro, 110 - Centro - 
Porto Alegre (RS).

28/08 - Manaus (AM)
Auditório do Ministério Público - Carlos 
Alberto Bandeira de Araújo
Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - 
Manaus (AM).

Inscrições: www.abralatas.org.br
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Velhos amigos, novo sabor e design
A cervejaria Heineken reposiciona mais um produto de sua linha. 

Conhecida pelo bordão “A cerveja dos amigos”, a Bavária investiu 

em novo rótulo e ganhou uma espuma mais cremosa, que protege 

o sabor e o aroma da cerveja. A embalagem teve a cor verde valori-

zada, principalmente na lata, contribuindo para aumentar o desta-

que do produto na gôndola e chamar a atenção dos consumidores. 

Parceira na conscientização 
A Latapack-Ball, em parceria com oNG Universidade Ativa e a 

Prefeitura municipal de Três Rios (RJ), realizou a Praça Ativa Latapa-

ck-Ball. o evento tem o objetivo de levar diversão e reflexão sobre 

cidadania, meio ambiente e sustentabilidade, além de valorizar a cul-

tura local e a integração das famílias da comunidade. Durante um dia 

as pessoas puderam assistir, gratuitamente, a shows, peças teatrais 

educativas, participar de oficina de leitura com distribuição de li-

vros, oficinas de arte e reciclagem com foco na educação ambiental. 

Novo na cola
o Grupo Kalena apresenta ao mercado o refrigerante Black 

Cola, em duas versões de lata: vermelha e preta. o refrigerante, 

com preço 20% mais baixo que a líder do seguimento, terá a parti-

cipação do ex-jogador Biro-Biro estreando a campanha publicitária. 

o produto estará disponível, inicialmente, em São Paulo, Rio de Ja-

neiro, minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. 

Afrodisíaca em lata
Vendida em lata tipo sleek de 296 mililitros – produ-

zidas pela Rexam –, a bebida Yxaiio pheromones prome-

te aumentar as sensações sexuais. Segundo o fabricante, 

o segredo da novidade está na combinação de feromô-

nios (que desencadeiam o desejo sexual), com o sabor 

e aroma picantes (que estimulam a produção de endor-

fina). o consumo é proibido para menores de 18 anos 

e a dose máxima recomendada é de três latas por dia.


