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Coleta Seletiva - Cores

Mais importante que as cores e o numero de coletores Ã© a coerÃªncia com o que vem antes e o que vem depois.
Antes: Qual Ã© o padrÃ£o predominante de geraÃ§Ã£o de resÃ-duos aqui?
Depois: Como a Cooperativa prefere receber?
O fato Ã© que na maioria das vezes a coleta nÃ£o Ã© multiseletiva, ou seja, nÃ£o hÃ¡ uma coleta para cada tipo de material,
como acontece na Europa onde o sistema de 4 cores surgiu. Aqui o mesmo caminhÃ£o vai coletar todos os materiais
reciclÃ¡veis. Quem observa a coleta se sente frustrado apÃ³s o esforÃ§o de separar por cores.
Ademais a comercializaÃ§Ã£o dos reciclÃ¡veis se dÃ¡ apÃ³s uma separaÃ§Ã£o muito mais fina. Os plÃ¡sticos, por exemplo,
ao chegarem na cooperativa, deverÃ£o ser selecionados por tipo e cor e sÃ³ entÃ£o enfardados para a comercializaÃ§Ã£o.
HÃ¡ mais de 300 tipos de plÃ¡sticos. Da mesma forma o papel, sÃ£o separados por tipo: papel branco, revista, jornal,
papelÃ£o, papelÃ£o com impressÃ£o de um lado, papelÃ£o com impressÃ£o dos dois lados, e assim vai.
Ou seja: mesmo que a separaÃ§Ã£o na fonte seja feita em quatro cores no galpÃ£o terÃ¡ de haver uma nova separaÃ§Ã£o.
Outros motivos para nÃ£o se separar em 4 cores.
- O espaÃ§o necessÃ¡rio Ã© maior;

- Dificuldade de enquadrar alguns materiais como a embalagem longavida. Elas sÃ£o feitas de papelÃ£o, alumÃ-nio e
plÃ¡stico. Em que lixeira devo colocar? E o isopor, em que lixeira colocar?

- Com uma lixeira para todos os reciclÃ¡veis podemos utilizar o sistema de lixeiras individuais aumentando a
responsabilidade individual pela separaÃ§Ã£o dos reciclÃ¡veis.

Â ÂÂ Â ÂÂ ÂÂÂ Â
Esse Ã© o sistema Canadense muito utilizado nos EUA e recomendado pelas cooperativas brasileiras.
Â
NÃ£o obrigatoriamente deve ser azul. Pode ser de outra cor.
A escolha da cor da lixeira dever ser coerente com a geraÃ§Ã£o, com a logÃ-stica eÂ com a cultura local.
Consulte a Cooperativa ou associaÃ§Ã£o de Catadores de Materiais ReciclÃ¡veis qual Ã© a melhor forma de separar o
material a ser coletado por eles.

Pela resoluÃ§Ã£o conama estas sÃ£o as cores para a coleta multiseletivaÂ

ÂÂ
Â
Â Â Â Mas tantas cores causam na verdade bastante confusÃ£o para aquele que estÃ¡ tentando mudar seu comportamento.
Muitas vezes o que se vÃª Ã© isso:Â
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NÃ£o Poderia ser assim? (foto de lixeiras de porto Alegre)
ÂÂ
Para fazer orÃ§amento de coletores apara a reciclagem acesse os seguintes revendedores:
www.unilixeiras.com.br
www.worldclean.com.br
www.moveisoffice.com.br
www.virgo.com.br
www.soluwan.com.br
http://www.lixo.com.br
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www.solixeiras.com.br
www.belosch.com.br
www.artplan.net
ÂÂÂÂ

http://www.lixo.com.br

Fornecido por Joomla!

Produzido em: 21 April, 2014, 12:39

