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Surse de deșeuri
Tipuri de deșeuri
Activitățile umane produc, în ziua de azi, cantități enorme de deșeuri. Vestea bună este că o
parte tot mai mare din acestea sunt reciclate. Vestea proastă este că mari cantități rămân încă
nereciclate și ajung la gropile de gunoi. Vestea și mai proastă este că multe deșeuri nici nu
ajung la groapa de gunoi, ci, aruncate fără discernământ, poluează mediul și creează fel de
fel de probleme.

Ce sunt deșeurile?

• Deșeuri reciclabile: hârtie și carton,
sticlă (borcane, sticle etc.), metal
(cutii de conserve, doze de aluminiu
pentru băuturi, folie de aluminiu
etc.), unele tipuri de plastic, haine,
cauciucuri de mașină etc.

O definiție oficială: conform Legii nr.
211 din 15 noiembrie 2011 privind
regimul deșeurilor, deşeu este
orice substanţă sau obiect pe care
deţinătorul îl aruncă ori are intenţia
sau obligaţia să îl arunce.
Problema gestionării deșeurilor este
complicată nu numai de cantitatea
în care sunt produse, ci și de marea
lor varietate.

• Deșeuri biodegradabile: alimente
și resturi de alimente, iarbă, frunze
și crengi rezultate din activități de
îngrijire a spațiilor verzi, anumite
tipuri de hârtie. Prin biodegradare
– descompunerea lor naturală,
cu ajutorul organismelor
descompunătoare din sol - aceste
deșeuri pot fi transformate în
compost, un material bogat în
substanțe nutritive, folosit ca
îngrășământ.

• Deșeuri medicale (rezultate din
activitatea spitalelor și a altor
unități medicale; ele necesită o
metode speciale de tratare, pentru
a evita accidentele și contaminările)
medicamente expirate.

• Deșeuri electrice și electronice
(DEEE): aparate electrocasnice,
becuri, telefoane mobile,
computere etc.

• Deșeuri periculoase: vopsele,
îngrășăminte și alte chimicale;
baterii, tuburi fluorescente,
tuburi de spray, unele aparate
electrocasnice (cum sunt
frigiderele, care pot conține
chimicale cu efect nociv asupra
mediului) etc.

Surse și tipuri
de deșeuri

• Deșeuri toxice:
pesticide (erbicide,
insecticide) etc.

Deșeurile pot fi clasificate în diferite
moduri, după proveniența sau
caracterul lor.
• deșeuri agricole (rezultate din
activitatea de cultură a plantelor
sau de creștere a animalelor)
• deșeuri industriale (apărute în urma
unor procese industriale din diferite
domenii)
• deșeuri municipale (care cuprind
materiale și obiecte aruncate de
oameni, în urma activităților de zi
cu zi).
Acestea din urmă – deșeurile
municipale solide – sunt cele mai
vizibile și mai familiare nouă, ele
constituind ceea ce numim, în mod
obișnuit, gunoi. Aceste deșeuri pot
fi, la rândul lor, clasificate în moduri
diferite, o clasificare tipică fiind
următoarea:

Materiale oferite prin
amabilitatea

• Deșeuri inerte: moloz, pietre,
pământ etc.

Gunoiul – obiect al
cercetării științifice

•D
 eșeuri compozite: cele alcătuite
din materiale diferite, precum unele
jucării sau cutiile de lapte și suc;
acestea pun probleme deosebite,
deoarece materialele diferite din
care sunt alcătuite, chiar dacă sunt
reciclabile, nu sunt ușor de separat.

Foarte prezent în existența noastră
și cu un impact atât de mare asupra
mediului și, implicit, asupra vieții
oamenilor, gunoiul a devenit, în
ultimele decenii, obiect de studiu al
unei discipline specializate, numite

Aplicație

rudologie. Diferitele ei direcții
studiază deșeurile din punctul de
vedere al cantității, al compoziției și
proporțiilor diferitelor categorii, al
impactul asupra mediului, pentru
a imagina metode mai eficiente
de gestionare a deșeurilor, dar
investighează și modelele de consum
și alte aspecte socioeconomice.

Arheologia este o altă disciplină
științifică interesată de gunoi – de
data aceasta, de gunoiul foarte vechi
-, deoarece obiectele aruncate de
locuitorii unor așezări pot dezvălui
surprinzător de multe informații
despre viața acestor oameni.

Ce tipuri de deșeuri generează o gospodărie? Întocmește un tabel cu tipurile de deșeuri generate
de gospodăria familiei tale, cu exemple pentru fiecare tip. Ia în calcul ambalajele produselor
pe care le cumpărați, existența unei mașini a familiei, alte obiceiuri de consum. Te va ajuta să
conștientizezi impactul vieții noastre de zi cu zi asupra mediului. Notează câteva modalități de a
reduce acest impact.

