
CURIOSIDADE
TEMPO DE DECOMPOSiÇÃO DE ALGUNS RESíDUOS.

Tecidos de Madeira Latas de
/;

Latas deGarrafa
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P RPapel Chiclete CigalTO / Pneu Plástico
1 a2anos /

Indeterminado 450 anosr

}~ bJ,/ PLANO DE GERENCIAMENTOI , ,
DE RESIDUOS SOLlDOS

Fone: (41) 3420-S700
Avenida Bento Rocha, n061, Dom Pedro 11

CEP83221.510, Paranaguá/PR

A Pasa Paraná Operações Portuárias SA na
importância de contribuir com as questões
ambientais, tem o grande prazer em
apresentar a você leitor uma cartilha contendo
informações referentes a gerenciamento de
resíduos sólidos.



o PGRS - PLANO DE GEI\ENCIAMENTO DE RESíDUOS SÓLIDOS, É UM
DOCUMENTO QUE CONTEM TODAS AS DIRE}RIZES QUE REGEM O
ARMAZENAMENTO, O TRANSPORTE EA DESTINAÇAO FINAL DOS
RESíDUOS.

O QUE SÃO ESSES RESíDUOS SÓLIDOS?
São resíduos nos estados sólido e semi-sólido. que r~sultam de ativ,idildes ,de ori.gem ,industrial,
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varnsao. Ficam InclUldos nesta
definição os lodos provenientes de sistemas d~ !ratamento de agua, ~queles, ge!ados ~m
equipam~ntos e instalaç~es.ge controle de polUlçao, bem c0f!l0 ,determinados liquidas cUjas
particularidades tornem Invlavel o seu,lar:'çamento na f.ede pubh~a ~e €?90tos ou c?rpos de
água, ou exijam para isso soluções tecnlca e economicamente inViáveiS em face a melhor
tecnologia disponível conforme NBR 10,004:2004,

Pode se entender por:

RESíDUO
É o que sobra de um processo ':ldtural,ou de tr~n~fo~maçãç> que ain~a.po~e ser aproveitado.
Pode-se dividir em duas categonas: reslduos reclclavels e reslduos organlcos. . .
Resíduos Recicláveis: são aqueles q~e p~dem ser aproveitados como maténa-pnma em
algum processo produtivo metal, plástiCO, Vidro e papel. _
Resíduos Orgânicos: são aqueles resultantes da allmentaçao (restos de frutas, le.gumes e
verduras) e de jardinagem (~P?ras de g.rama, galhos e outros) que podem ser aproveitados na
produção de composto organlco atraves dos processos de com postagem.

REJEITO
É o material que, por seu estado de su.bdivisão ~ .det~rioração, não é possível de .obter.se
qualquer aproveita'"!1~~t~ (seu potenCial de utlllzaçao fOI esgotado). Exemplo. fraldas
descartáveis, papel hlglenlco, entre outros.

RECICLAGEM
É o aproveitamento de materiais. (Resíduos Rccicláveis) que são beneficiados como matéria-
prima em algum processo produtiVO.

COMPOSTAGEM
É a recilla$:lem da matéria org.â~ica por decomposição, através da qual

se obtem o composto organlCo.

REALIZAÇÃO DE COLETA SelETIVA
Os recipientes coletores devem ser dispostos no local do empreendimento que ocorre a
geração de resíduos, conforme é determinado pelas diretrizes de um PGRS, e devem
receber identificação para o reconhecimento do resíduo acondicionado.

alA padronização das cores para identificação dos coletores deve ser feita conforme
abaixo:

b)As lãmpadas fluorescentes in~ervíveis devem ser separadas do lixo comum, pois
poderão ser rompidas fatalmente, contaminando o meio ambiente e colocando em risco
a saúde dos funcionários da limpeza.

c)Todo manuseio de resíduos, que por suas características puderem oferecer riscos, deve
ser executado com pessoal dotado de Equipamento de Proteção Individual adequado e
realizando sua destinação final.
Os resíduos sólidos após sua geração, podem ser manejados de diversas formas, os que
não puderem ser reutilizados, devem também ter disposição final ambiental mente
adequada.
Planeje e adote medidas para priorizar a não geração de resíduos e para reduzir os
desperdícios.
Quanto mais praticar e mais atento você estiver, mais jeitos criativos você vai achar para
ajudar a preservar o meioem que vive, então ...

O QUE É NECESSÁRIO PARA PRATICAR OS 3 RS?
1.Reduzir; 2.Reutilizar; 3.Reciclar

1. REDUZAO CONSUMO
Pense antes de comprar e racionalize o consumo. recuse embalagens desnecessárias, evite
o desperdício, gere menos lixo, escolha produtos mais duráveis.

2. REUTILIZE O QUE FOR PossíVel ,~
Aumente a vida útil dos materiais reutilizando, caixas, plásticos, rcJ
etc., adiando sua reciclagem ou disposição final. evitando assim...... _,
a produção de lixo excessiva. .,.-

, . 3. HECIClE fJ
Ajude a prodUZIr um novo matenal a partir do material usado, 'w-: .....•_
permitind? que o lixo volte ao cid.o produtivo como matéria-prima ~ _""-I.
e economIzando recursos naturais.






































































