
salmente 700 toneladas de resinas 
plásticas e produzir 250 toneladas de 

empresa recolhe resíduos plásticos de 
-

tinação correta e a reciclagem do ma-
terial. Para cumprir essa tarefa, dispõe 
de uma estrutura de logística com ca-
minhões próprios para fazer coletas e 
entregas. A Alcaplas fabrica produtos 
como sacos para lixo e embalagens, 
lonas e bobinas, comercializados com 
indústrias e empresas agrícolas. 

A estratégia para enfrentar o cerco 
ao plástico, naturalmente, vai além da 
busca de produtos alternativos e do 
incentivo à reciclagem. Também há 
uma intensa mobilização para mos-
trar que os problemas ambientais 
causados pelo plástico derivam não 
do seu uso, mas do descarte inade-

quado, e que o material não se tornou 
onipresente à toa. O plástico é essen-
cial para a vida moderna. Seus possí-
veis substitutos, como papel, vidro ou 
metal, causariam outros problemas 
ambientais ou poderiam inviabilizar a 
logística da distribuição de alimentos, 
devido ao seu peso ou fragilidade.

“Levou muito tempo para as em-
presas entenderem o tsunami que 
está por vir”, diz Albano Schmidt, do 
Simpesc, que participa de uma mobili-
zação, em parceria com empresas do 
segmento e entidades como a Asso-
ciação Brasileira da Indústria do Plás-
tico (Abiplast), para evidenciar a im-
portância econômica e as alternativas 
de consumo ambientalmente respon-
sável. A ideia é mostrar, de um lado, 
como o uso de embalagens plásticas 

pode, por exemplo, ampliar a vida útil 
dos alimentos. E, de outro, que a solu-
ção para evitar que o plástico se torne 
um vilão ambiental é simples e aces-
sível: a reciclagem. “Mas todo mundo 

Para que a mobilização dê certo, 
duas condições têm de ser cumpri-
das. Uma é conscientizar empresas e 
consumidores sobre as possibilidades 
de reciclagem e criar uma estrutura 
para coleta e reprocessamento. “Mui-
ta gente ainda acha, por exemplo, que 
não dá para reciclar bandejinhas de 
isopor que acondicionam alimentos. 
Mas basta remover o alimento com 
um lenço de papel que a bandeja 
pode ser reaproveitada.” O fato é que 
a disseminação dessas bandejas no 
comércio de alimentos divididos em 

Segundo Lorenzon, uma mudança 
recente nas regras tributárias refe-
rentes ao uso de créditos presumidos 

De acordo com ele, Santa Catarina 
tornou-se um dos estados com maior 
número de empresas recicladoras 
porque uma legislação em vigor des-
de 2010 garantia maior competitivi-
dade, proporcionando crédito presu-
mido de ICMS na venda de material 
reciclado – a empresa pagava 4,25% 
de ICMS, em vez de 12%. Mas essa 
vantagem deixou de vigorar em mar-
ço. “Estamos nos mobilizando para 

Bobinas | Com 200 colaboradores 
diretos e indiretos, a Alcaplas foi fun-
dada no ano 2000 e tem capacidade 
instalada para reaproveitar men-
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maior centro produtor 
nacional do segmento
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