
RECICLAGEM

Coleta mais correta
Logística reversa passa a contar com sacos "verdes"

ais conhecida pela fabri-
cação de embalagens de
filme plástico termoenco-
Ihível (shrinks) para bebi-
das, a Ladal, de Rio Claro

(SP), começa a divulgar uma linha de
produtos cujo objetivo é aprimorar a
coleta seletiva. Trata-se da STeeL, uma
família de sacos para a forração de
receptáculos de resíduos (coletores). As
embalagens permitem que os descartes
continuem identificados após a retirada
dos coletores, facilitando a logística
reversa dos materiais recicláveis. "A
idéia é aprimorar principalmente a reci-
clagem de embalagens", di/ Roberto
Araújo Lacerda, diretor da Ladal.

O destaque da linha STeeL é a sua
composição por sacos ecologicamente
corretos. Há dois tipos de sacos para
resíduos sólidos: um fabricado a partir
da reciclagem de embalagens plásticas,
cujas fontes de captação são justamente
os clientes da Ladal, e outro oxi-biode-
gradável - dotado de um aditivo que o
faz começar a se desintegrar em seis
ou oito meses se houver exposição ao

oxigênio, à luz ou ao calor (o aditivo é
o d2w, da inglesa Symphony Plastics,
representada no mercado nacional pela
Rés Brasil). Existe também uma versão
para resíduos orgânicos, fabricada com
o plástico compostável Ecoflex, da
Basf, que começa a se degradar após
dois meses em ambiente adequado de
compostagem.

Os sacos, confeccionados nos
dimensionais aprovados pela legislação
e dentro das normas ABNT NBR/Inme-
tro, estarão disponíveis em diferentes
tamanhos na faixa dos 15 aos 200
litros, para aplicações em indústrias,
órgãos governamentais, atacadistas e
varejistas. A linha STeeL tem também
cunho sócio-ambiental. Os versos das
embalagens dos sacos tra/em anexadas
lâminas com informações sobre pre-
servação ambiental. Além disso, 2%
da renda com as vendas da linha serão
doados ao Grupo de Apoio à Criança
com Câncer (GACC). (GK)
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