#ParaRefletir

Artefatos plásticos

o destino do material depende
da nossa atitude!
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Apresentação
O que é?
A necessidade de transformar a percepção da sociedade brasileira
sobre o plástico, sua relevância e utilidade no conforto e na praticidade da vida moderna – e a consequente valorização de toda a cadeia
produtiva são os fatores impulsionadores do Programa Sustenplást
RS – Plástico com Inteligência, desenvolvido desde 2009 pelo Sinplast – Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do RS.

Objetivos
# Mudança da ótica atual sobre a indústria do plástico;
# Fortalecimento institucional do Sindicato;
# Contribuição para a educação e a cultura das comunidades;
# Incentivo à geração de emprego e renda para mão‐de‐obra menos
qualificada;
# Incentivo à cooperação, parcerias e arranjos produtivos locais;
# Provocação às pesquisas de novas tecnologias de reciclagem e de
valorização.
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Atividades do Sustenplást

Jogo eletrônico
Recycle Game

Programa
Sustenplást nas Escolas

Palestras e Contação
de Histórias

Vitrine Móvel

Edição das Revistas “A Turma dos R´s É Brincando que se Aprende”
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*Todas as atividades são gratuitas

O Plástico
Plástico é um material formado pela união de grandes cadeias moleculares,
chamadas de polímeros. O plástico é produzido através de um processo
químico conhecido como polimerização. O plástico divide-se em:

Termoplástico: plástico que não sofre alterações na sua estrutura química durante o aquecimento e que pode ser novamente fundido após o resfriamento. Ou seja, material flexível, vantagem da remoldagem através do calor:
este plástico pode ser reciclado várias vezes.

Termofixo:

plástico que não funde com o reaquecimento. Plástico que

possui uma estrutura mais rígida, mantém o formato e não consegue voltar à
sua forma original. Difícil de ser reciclado.
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De onde vem o plástico?
# Em sua maioria, o

# Hoje há também

# Existe ainda o plástico

plástico vem das resinas

o chamado plástico

feito de milho, batata,

derivadas do petróleo;

verde, que vem da

beterraba ou aipim e

cana‐de‐açúcar;

é biodegradável.

Processos de produção da indústria
de transformação:
Os plásticos que são gerados em forma de grãos são enviados para as indústrias transformadoras, que irão transformar a resina em produtos através dos
seguintes processos:

# Injeção
# Extrusão
# Laminação
# Rotomoldagem
# Sopro
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Benefícios E Utilidades
Os plásticos não são tóxicos e são inertes. Por isso, são amplamente utilizados
para embalar alimentos, bebidas e medicamentos.
# Ótimos isolantes térmico-acústicos;
# Maus condutores de eletricidade (na maioria das vezes);
# Resistentes ao calor;
# Quimicamente inertes;
# Leves, resistentes e flexíveis;
# 100% recicláveis.

Na construção civil

Na biomedicina
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Na indústria alimentícia

Nos meios de transporte

Na indústria farmacêutica, de higiene e beleza
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Análise do Ciclo de Vida
# Não existe melhor ou pior material, seja ele qual for: biodegradável, reciclável, vidro, papel, plástico, etc. O que existe é a melhor adequação de um
determinado material para um uso específico;
# É necessária a abordagem da análise do ciclo de vida;
# No final da vida de cada um dos materiais, a solução ideal é a gestão integrada dos resíduos: reutilização; reciclagem mecânica, energética ou
química; compostagem. Destinação final dos rejeitos: aterros sanitários.
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Destinação do lixo
Lixão
Local em que o lixo é depositado sem
qualquer tipo de tratamento. Isso significa que nada é planejado para receber
os resíduos, contaminando o meio ambiente.

Aterros sanitários
Locais preparados para receber o lixo
com impermeabilização do solo (impede o vazamento do chorume) e captação do gás metano (liberado pela decomposição da matéria orgânica e que
pode ser transformado em energia).

Reciclagem
Reciclar significa transformar materiais
usados e descartados em novos produtos.
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Reciclagem
Existem três principais tipos de reciclagem:

Reciclagem química
- reprocessa plásticos transformando-os em petroquímicos básicos;
- obtenção de produtos nobres de elevada qualidade;
- recuperação de componentes químicos individuais para serem reutilizados
como produtos químicos ou para a produção de novos plásticos;
- permite tratar a mistura de plásticos, reduzindo custos de pré-tratamento,
custos de coleta e seleção.

Reciclagem mecânica
- conversão dos descartes plásticos pós-industriais ou pós-consumo em grânulos que podem ser reutilizados na produção de outros produtos;
- possibilita a obtenção de produtos compostos por um único tipo de plástico, ou produtos a partir de misturas de diferentes plásticos em determinadas
proporções.
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Reciclagem energética
- recuperação da energia contida nos plásticos através de processos térmicos;
- utiliza os resíduos plásticos como combustível na geração de energia.

#FiqueLigado...
A falta de incentivos que estimulem a reciclagem,
encargos e tributos elevados, a falta de coleta
seletiva e a dificuldade na reciclagem de resinas
misturadas são alguns dos fatores que
limitam a reciclagem do plástico.
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Nossa contribuição - 4

1

R´s

Reduzir

Veja a real necessidade, escolha na hora da compra.
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Reutilizar

Reutilize o material plástico para a mesma ou outra aplicação.
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Reciclar

Obtenha novos produtos economizando matéria‐prima virgem e recursos
finitos, como o petróleo.
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Reeducar | Repensar

Pequenas atitudes podem minimizar os impactos poluentes gerados no
planeta. Tenha consciência da importância de diminuir a geração de lixo,
evitar o desperdício e descartar os artefatos plásticos corretamente.
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PNRS
Lei 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos
# Estabelece o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), regulamentado
pelo Decreto 7.404‐10;
# A política estabelece a prática de hábitos de consumo sustentável e contém
instrumentos variados para propiciar o incentivo à reciclagem e à reutilização
dos resíduos sólidos (reciclagem e reaproveitamento), bem como a destinação ambientalmente correta dos rejeitos;
# Tramitou durante 20 anos no Congresso Nacional;
# Tem vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, com a atualização a cada quatro anos;
# O plano estabelece uma sequência de diretizes, metas e temas transversais:
Educação Ambiental; Logística Reversa e Instrumentos Econômicos.
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Responsabilidade compartilhada: O lixo (resíduos sólidos) é uma questão
ambiental, de uso comum e de responsabilidade de todos. Assim, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o Estado, os cidadãos são
responsáveis pela minimização do volume de resíduos sólidos e rejeitos
gerados.

Acordo Setorial: Um contrato firmado entre o poder público e fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes, tendo em vista a implantação
da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.

Logística Reversa: Um conjunto de ações destinado a viabilizar a coleta e a
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento ou outra destinação final adequada.
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Realização

Delegados junto à Fiergs Titulares:
César Codorniz
Alfredo Schmitt
Suplente
Luiz Felipe Willig
Conselho fiscal Titulares:
Fernando Pierdoná
José Henrique Hoffmann
Roberto Graf
Suplente
Sérgio Dias
Coordenadores de Comitês
não integrantes da Diretoria:
Jamille Etges
Mateus Inácio
Roberto Roedel

Fontes
Assessoria Técnica do Sinplast
Cartilha do Programa Desperdício
Zero (SEMA – Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos do Paraná)
Site Natural Soluções
www.sinplast.org.br
sinplast

TE

Vice-Presidentes regionais
Áurea Binz
Cláudio Longhi
Clóvis Eggers
Ildo Lange
José Guilherme Rizzo Fichtner
Luiz Henrique Hartmann
Rudimar Rodeghero

Textos e diagramação
Usina de Notícias
| www.usinadenoticias.com.br |

DIEN

Diretores
Alberto Fabrício de Souza
Gerson Haas
Jack Shen
José Luiz Amorim Jr.

Coordenação
Jamille Etges
Manuel Gonzales

EXPE

Diretoria
Presidente - Edilson Deitos
1º Vice-Presidente - Júlio Roedel
2º Vice-Presidente - Flávio Haas
Vice-Presidente Administrativo - Gustavo Eggers
Vice-Presidente Financeiro - Luiz Felipe
Willig
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