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Ce sunt deșeurile?
Problemele de mediu globale cu care ne confruntăm în prezent sunt,
în mare măsură, rezultatul supraexploatării de către om a resurselor
naturale. Multe lucruri sunt folosite doar pentru o perioadă scurtă de
timp, apoi sunt aruncate și devin deșeuri.
Prin deșeu se înțelege o parte dintr-un material ce rămâne în urma
unui proces tehnologic prin care se realizează un anumit produs,
respectiv este un material care prin el însuși, fără a fi supus unei
transformări, nu mai poate fi utilizat.
O definiție mai comună ar fi aceea că deșeurile sunt
obiecte/materiale pe care deținătorul le aruncă din cauză ca nu-i mai
sunt folositoare.

Ce sunt deșeurile?
Deşeul a fost odată un material valoros, extras,
prelucrat, transportat, depozitat, utilizat, cumpărat.
Orice kilogram de deşeu generat înglobează
energie şi ore de muncă pentru a fi colectat,
selectat, reciclat/distrus.

Prin reciclare, deşeurile devin resurse!
Cel mai eficient mod de a reduce cantităţile de
deşeuri este prevenirea apariţiei acestora. În cazul
în care nu este posibilă prevenirea apariţiei
deşeurilor, reutilizarea
deșeurilor
este
următoarea abordare.

Tipuri de deșeuri
•

Deșeuri industriale – sunt gestionate de către fiecare agent
economic în parte în conformitatwe cu specifiul activității
desfășurate și reglementările legale în vigoare;
•
Deșeuri voluminoase - mochete, covoare, piese de
mobilier, plapumi, saltele etc.
•
Deșeuri din demolări și construcții – pamânt din excavații,
moloz, beton, echipamente sanitare, gresie, faianta - se
ridică contra cost de către operatorul de salubritate, la
solicitarea beneficiarului.
•
Deșeuri electrice, electronice și electrocasnice - frigidere,
masini de spalat, televizoare, roboti de bucatarie etc.
•
Deșeuri menajere – rezultate din activitatile zilnice din
locuințe.
Pentru consumatorii casnici, deșeurile de orice tip se ridică
contra cost de către operatorul de salubritate.

Deșeuri menajere
Deșeurile menajere se împart în 2 mari categorii:
- deșeuri reziduale: resturi de mancare, scutece de unică folosință, absorbante,
excrementele animalelor de casă, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de
țigară, șervețele folosite, ambalaje foarte murdare, veselă de unică folosință
foarte murdară, cenușa de la sobe, resturi vegetale din curte (dacă sunt tratate
cu pesticid), lemn tratat sau vopsit, etc;
- deșeuri reciclabile: ambalaje din carton, maculatura (caiete, carti, ziare,
reviste), doze metal, ambalaje curate de la conserve, tuburi curate de alimente
sau cosmetice, folie de metal, PET-uri (suc, apa, bere), folie din plastic, pungi
si ambalaje din plastic, flacoane curate din plastic, deșeuri textile, încălțăminte,
CD – uri, DVD – uri, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii,
acumulatori becuri, anvelope, sticle, borcane, etc;

Deșeuri menajere
Deșeurile menajere sunt colectate selectiv în pubele de culori diferite. În cea
mai mare parte, selectarea deșeurilor se rezumă la a separa deșeurile
reziduale de cele reciclabile, dar deșeurile reciclabile se colectează și ele
diferit. Există pubele speciale pentru:
- Hartie
- Sticlă
- PET-uri
- Metal
- Baterii
- Becuri
- Compost.
Medicamentele se reciclează prin predarea lor la farmacii.

Cei 3R (Reducere, Reciclare, Refolosire)
Campania de conștientizare că cea mai eficientă formă de
tratare a deșeurilor este reciclarea lor a avut loc în Europa sub
sigla 3R: Reducere, Reciclare, Refolosire.
Pentru a limita pierderile si cantitatea de deseuri obținute, ar
trebui sa urmăm acest model.
Exemplu: Cum poti Reduce, Reutiliza si Recicla în viața ta
cotidiana?
Una din activitatile uzuale este mersul la cumparaturi.
Reducere: cumpăr doar ceea ce este necesar, elimin risipa;
Reutilizare; folosesc o plasa din material textil pentru
transportul cumparaturilor pe care o pot refolosi si data viitoare
când merg la cumparaturi;
Reciclare; ambalajele (carton, hartie, PET-urile, sticlă) vor fi
selectate și depozitate în pubele speciale pentru a putea fi
utilizate la obținetrea de noi ambalaje prin prelucrare.

Reciclarea deșeurilor
Reciclarea deșeurilor este definită că un proces
de reutilizare a materialelor și produselor uzate
ori învechite pentru a crearea alte produse și
fără a utiliza materii prime noi.
Acest lucru conduce la reducerea consumul de
resurse și de energie necesar extragerii și
prelucrării materiilor prime, respectiv distrugerii
deșeurilor de orice fel.
Pentru ca să nu dăunăm naturii cu deșeurile din
gospodărie trebuie să nu le aruncăm ci să le
reciclam în tomberoane speciale care dupa
aceasta vor fi folosite pentru realizarea a noi
lucruri folositoare nouă.

Refolosirea deșeurilor
A refolosi înseamnă a utiliza din nou un produs
după ce a fost deja folosit.
Exiată două tipuri de refolosire:
-rfolosirea convenţională, când produsul este utilizat
pentru aceeaşi funcţiune,
-reufolosire nouă, atunci când este utilizat pentru
pentru o funcţiune diferită.
Prin reutilizarea produselor se pot realiza economii de
timp, bani, energie şi resurse.
Marea majoritate a deşeurilor care rezultă dintr-o
gospodărie pot fi refolosite pentru scopul lor iniţial sau
pentru un nou scop prin modificarea şi prelucrarea lor.
Astfel se limitează cantitatea de deşeuri produse,
crește durata de viaţă a obiectelor care ar fi fost
aruncate sau reciclate, economisind astfel spaţiu la
gropile de gunoi, energie, resurse şi timp care ar fi fost
alocate reciclării acestora.

Importanța gestionării, reciclării și reutilizării deșeurilor
Deşeurile afectează ecosistemele şi sănătatea noastră

Direct sau indirect, deşeurile ne afectează sănătatea şi bunăstarea în
numeroase moduri: gazul metan contribuie la schimbările climatice,
poluanţii atmosferici sunt eliberaţi în atmosferă, sursele de apă
potabilă sunt contaminate, culturile cresc pe terenuri contaminate, iar
peştii ingerează substanţe chimice toxice, după care ajung în
farfuriile noastre...
Unele ecosisteme pot fi grav afectate de gestionarea
necorespunzătoare a deşeurilor sau de aruncarea acestora.
Deşeurile marine reprezintă un motiv din ce în ce mai mare de
îngrijorare, şi nu doar din motive estetice: faptul că animalele rămân
prinse în aceste deşeuri, precum şi ingerarea acestora constituie
ameninţări grave pentru multe specii marine.

Importanța gestionării, reciclării și reutilizării deșeurilor
Deşeurile produc poluarea atmosferică, contaminarea solului şi a apei

Producerea și gestionarea neadecvată a deşeurilor contribuie
esențial la schimbările climatice şi la poluarea atmosferică, respectiv
afectează numeroase ecosisteme şi viața și sănătatea multor specii
de animale și plante.
Depozitele de deşeuri eliberează metan, un gaz cu efect de seră,
care este asociat cu schimbările climatice. Metanul este format de
microorganismele prezente în depozitele de deşeuri din cauza
deşeurilor biodegradabile precum alimentele, hârtia şi deşeurile
provenite din grădini.
Depozitele de deşeuri pot să contamineze solul şi apa.
După ce sunt colectate, deşeurile sunt transportate şi tratate. În
urma procesului de transport, se eliberează în atmosferă dioxid de
carbon (un alt gaz cu efect de seră) şi poluanţi ai aerului.

Importanța gestionării, reciclării și reutilizării deșeurilor
Eeconomisirea unor resurse naturale și reducerea costurilor

Gestionarea deșeurilor are ca scop economisirea unor resurse
naturale prin reutilizarea părților recuperabile. Deșeurile gestionate
pot fi atât solide, cât și lichide sau gazoase, precum și cu diverse
proprietăți (de exemplu radioactive), necesitând metode de tratare
specifice fiecărora.
Transformarea deşeurilor care nu se pretează reciclării generează
energie, pot fi arse si energia eliberată poate fi folosită în diverse
scopuri.
Deşeurile reprezintă, de asemenea, o pierdere economică şi o
povară pentru societatea noastră. Gestionarea deşeurilor costă bani.
Crearea unei infrastructuri pentru colectare, sortare şi reciclare este
costisitoare, dar odată ce este instituită, reciclarea poate să
genereze venituri şi să creeze locuri de muncă.
Din punct de vedere economic, activitatea de gestionare a deșeurilor
în România are o pondere de 10 miliarde EUR.

Știați că ?

Știați că ?
 reciclarea reduce considerabil cantitatea deșeurilor ce
trebuiesc depozitate în gropi de gunoi;
 fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci;
 energia recuperată când reciclăm un pahar de sticlă poate
alimenta un bec pentru 4 ore;
 reciclarea reduce numărul de agenți poluanți din aer și apă;
 se folosește mai puțină energie pentru reciclare față de cea
necesară producerii din materii prime: 95% în cazul aluminiu,
60% în cazul oțelului, 40% in cazul hârtiei, 70% pentru
plastic și 40% pentru sticlă;
 reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale precum
lemn, apă și minereuri;
 reciclarea previne distrugerea habitatelor naturale ale
animalelor, a biodiversității și previne eroziunea solului.

Cum pot eu contribui la gestionarea eficientă a deșeurilor?
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