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RESUMO
As lâmpadas fluorescentes (LF) são utilizadas na iluminação artificial de
edificações e quando descartadas são classificadas como resíduos sujeitos à
logística reversa, conforme previsto na legislação brasileira em vigor. Elas possuem
na sua composição vapor de mercúrio e devem ser descontaminadas, após o
término da sua vida útil. Contudo, muitas lâmpadas ainda são destinadas
inadequadamente após o seu descarte. Diante deste cenário, o objetivo deste
trabalho visou analisar a gestão das lâmpadas fluorescentes, considerando a
estrutura da cadeia da logística reversa na Cidade de São Paulo, identificando seus
principais atores, os dispositivos de acondicionamentos e tecnologias de
descontaminação utilizadas, os desafios e as oportunidades evidenciados pelos
consumidores e outros atores. A pesquisa foi de caráter exploratório. Os
levantamentos de dados envolveu levantamentos de dados nos sites e em material
bibliográfico dos fabricantes, dos distribuidores, das empresas de descontaminação,
entre outros. Por meio de levantamento bibliográfico prévio, identificou-se os
principais atores a serem entrevistados, por meio de entrevistas semiestruturadas,
envolvendo órgãos públicos, distribuidores, importadores, fabricantes, empresas de
tratamento e descontaminação, associações envolvidas, e nas estruturas das
unidades comerciais e habitacionais. Embora o Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PGIRS) da Cidade de São Paulo aponta que teria pontos
específicos disponíveis para a coleta de resíduos de LF, na prática isso não ocorre,
não atendendo a responsabilidade compartilhada. Quanto aos distribuidores deste
produto, somente 14,3% deles não recolhem. Em relação aos importadores
pesquisados, juntamente com as associações nacionais de iluminação, todos
aderiram ao sistema de logística reversa, criando a gestora nacional Reciclus. Em
relação as empresas de tratamento e descontaminação foram encontradas várias
que fazem a descaracterização do produto, mas somente 36,4% delas recupera o
mercúrio atendendo a PNRS. Quanto as instituições de ensino, o local de
armazenamento são ambientes que não atendem a NBR 12235. E em relação aos
edifícios comerciais nenhum deles há um local específico para o armazenamento do
resíduo de LF. Embora todas as edificações habitacionais pesquisadas tenham as
certificações ambientais, nenhuma delas têm um local adequado para o
armazenamento de LF. E por fim, apesar do alto nível de conhecimento dos
consumidores pesquisados, 60,9% sabem dos riscos ambientais e de saúde que a
LF pode causar, mas somente 21,7% deles encaminham as LF para a coleta
especial. Ressalta-se a importância da responsabilidade compartilhada entre todas
as partes interessadas no ciclo de vida do produto, estimulando a economia circular.
Busca-se desta maneira, evidenciar a necessidade de uma conscientização e uma
correta ação para todo o ciclo de vida das lâmpadas fluorescentes, a fim de
melhorias no conforto ambiental e na saúde humana.
Palavras Chaves: logística reversa; lâmpadas fluorescentes; gestão de resíduos
sólidos; responsabilidade compartilhada.

ABSTRACT
The chain of reverse logistics of post-consumption fluorescent lamps: The
case of the city of São Paulo.
The Fluorescent lamps (LF) are used in the artificial lighting of buildings and,
when discarded, are classified as waste subject to reverse logistics, according to
Brazilian legislation in force. They have in their composition mercury vapor and must
be decontaminated, after the end of their useful life. However, many lamp are still
intended improperly after being discarded. In view of this scenario, the objective of
this work was to analyze the management of fluorescent lamps, considering the
structure of the reverse logistics chain in the city of São Paulo, identifying its main
actors, packaging devices and decontamination technologies used, challenges and
opportunities. Evidenced by consumers and other actors. The research was
exploratory. The data surveys involved data collection on the websites and
bibliographical material of manufacturers, distributors, decontamination companies,
among others. Through a previous bibliographic survey, the main actors to be
interviewed were identified through semi-structured interviews, involving public
agencies, distributors, importers, manufacturers, treatment and decontamination
companies, associations involved, and the structures of commercial and housing
units. Although the Integrated Solid Waste Management Plan (PGIRS) of the city of
São Paulo points out that it would have specific points available for the collection of
LF waste, in practice this does not occur, not taking into account shared
responsibility. As for the distributors of this product, only 14.3% of them do not
collect. In relation to the importers surveyed, together with the national lighting
associations, all adhered the reverse logistics system, creating the national manager
of the project. In relation to the treatment and decontamination companies, there
were several that make the product decharacterization, but only 36.4% of them
recover the mercury according to PNRS. As for educational institutions, the storage
location are environments that do not meet the NBR 12235. And in relation to the
commercial buildings none of them there is a specific location for the storage of the
LF residue. Although all housing developments surveyed have environmental
certifications, none of them have a suitable location for LF storage. Finally, in despite
of the high level of knowledge of the consumers surveyed, 60.9% are aware of the
environmental and health risks that LF can cause, but only 21.7% of them refer the
LF to the special collection. It highlights the importance of shared responsibility
among all stakeholders in the product life cycle, stimulating the circular economy. In
this way, the need for awareness and a correct action for the whole life cycle of
fluorescent lamps is highlighted, in order to improve the environmental comfort and
human health.
Keywords: reverse logistics; residential
management; shared responsibility.
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1

INTRODUÇÃO
As edificações em diferentes fases do seu ciclo, construção, uso e demolição

são fontes de resíduos gasosos, líquidos ou sólidos, perigosos ou não. Dentre os
resíduos gerados destacam-se aqueles associados a construção da edificação,
como cimento, concreto, areia, restos de madeiras, de instalações elétricas e
sanitárias, tintas, solventes, bem como aqueles associados ao uso das edificações,
como as lâmpadas (KARPINSK, 2009).
Na maioria das edificações os resíduos sólidos em geral, não tem um ambiente
específico para a separação e armazenamento temporário antes da coleta e
encaminhamento para alguma forma de processamento e destinação (MANDELLI,
1997). Atualmente alguns edifícios tem alguns incentivos no descarte dos resíduos
com a implantação de coleta seletiva, além de outras questões relacionadas a
sustentabilidade, sendo quesitos importantes para adquirir o financiamento ou
certificação ambiental para determinados empreendimentos (CEF, 2010; LEED,
2014; AQUA, 2015).
A geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) na região sudeste do Brasil, em
2015 e 2016, foram respectivamente de 1,252 kg/hab./dia e 1,213 kg/hab./dia.
Houve uma ligeira queda na geração de resíduos nos últimos anos, o que
provavelmente ocorreu em função da crise econômica no país. A maioria dos
resíduos gerados em 2015 e 2016 que são encaminhados para os aterros sanitários,
foram respectivamente 73% e 72,7%, mas os aterros controlados e lixões ainda
estão presentes nesta região (ABRELPE, 2016).
O manejo, o processamento e a destinação final adequada dos resíduos
gerados nas edificações, nas cidades, nos estados e no país são necessários, pois
o descarte inadequado pode causar indiretamente inconvenientes como: enchentes,
poluição da água, do ar e do solo, poluição visual e olfativa, proliferação de vetores
de doenças tais como: ratos, baratas e mosquitos, entre eles a dengue (JACOBI;
BESEN, 2011).
Na fase de uso da edificação são produzidos resíduos gasosos (provenientes
da cozinha, da área de lazer-churrasqueira, do banheiro), resíduos líquidos
(provenientes da cozinha, dos banheiros e dos lavatórios) e resíduos sólidos. Pela a
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NBR 10004, os resíduos sólidos são classificados como não perigosos e os
perigosos. Os não perigosos são: papel, plástico, metal, material orgânico, vidros
(material cortante) e, os resíduos perigosos são: medicamentos vencidos, pilhas,
baterias, lâmpadas fluorescentes, entre outros (ABNT, 2004).
Destaca-se também na fase de uso das edificações, aqueles resíduos
associados ao conforto luminoso. No entanto, na iluminação artificial das
edificações, têm sido utilizadas em larga escala as lâmpadas fluorescentes, devido
ao baixo custo associado com a eficiência energética. Segundo informações da
Apliquim Brasil Recicle (2010), o consumidor deste produto deveria obter, no
momento da compra, informações sobre a periculosidade deste produto após seu
uso, mas isso ainda não ocorre.
Conforme Oliveira, Melhado e Mitidieri Filho (2013), destacaram que ao
projetar os edifícios devem ser considerados os aspectos de durabilidade,
segurança e habitabilidade, que significa projetar considerando aspectos de
sustentabilidade. Devem ser prevista nos projetos a minimização da geração de
resíduos durante a vida útil da edificação. Além disso, os projetos devem ser
elaborados para atender e facilitar os acessos para os serviços de manutenção.
A ABNT NBR 15575/2013 (ABNT, 2013) estabelece requisitos e critérios dos
usuários, que devem ser considerados no planejamento de uma edificação,
enfocando os vários aspectos de segurança, sustentabilidade e habitabilidade dessa
edificação. É importante também, que as informações do imóvel sejam
apresentadas no Manual de uso, de operação e de manutenção do edifício,
conforme solicita a NBR 14037 (ABNT, 1998).
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a Lei Federal n° 12.305, visa
minimizar os impactos ambientais e metas para a eliminação e a recuperação dos
lixões, a inclusão social e a emancipação econômica de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis. Além disso, para os materiais perigosos essa lei utiliza
instrumentos como: a logística reversa e responsabilidade compartilhada, para a
implantação do sistema de logística reversa para resíduos perigosos (BRASIL,
2010c).
Devido a crise energética de 2001, que ficou conhecida como “apagão”, houve
incentivo governamental e maior utilização das lâmpadas fluorescentes nas
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edificações em substituição das lâmpadas incandescentes (BASTOS, 2011). No
início deste século, essa era a tecnologia com maior eficiência energética, e hoje é a
mais acessível no mercado à população. Quanto a lâmpada incandescente, essa
revolucionou os hábitos da humanidade, sendo banida do mercado devido a baixa
eficiência energética, e está sendo substituídas pelas tecnologias de lâmpadas
incandescente halógena, de lâmpada fluorescente compacta e por LED (BRASIL,
2010a).
Para Missiaggia (2015), em 2014, a quantidade no Brasil de tecnologia LED
consumidas foi de 20 milhões de unidades, apenas fração do montante de 350
milhões de lâmpadas fluorescentes, consumidas no mercado brasileiro, no mesmo
período. Ainda não há preocupações quanto ao descarte das lâmpadas que utilizam
a tecnologia de LED. Segundo a Tramppo (2016) e Apliquim Brasil Recicle (2010),
em relação a lâmpada fluorescente, apenas 6% receberam o descarte adequado.
Na aquisição de produtos de iluminação, segundo o Procel Info (2006), são
relevantes ao consumidor final e ao comércio (distribuidores) questões de eficiência
energética e de economia. Em contrapartida, nunca houve uma preocupação ou
qualquer atenção quanto à questão do descarte.
Existem

legislações

no

âmbito

nacional,

estadual

e

municipal

que

regulamentam a tecnologia de lâmpadas mercuriais e prevê cautela no descarte do
resíduo estudado, bem antes da publicação da PNRS, Lei n° 12.305/2010. Contudo
foi somente nos últimos anos, que com o Decreto 7.404, que regulamentou a PNRS
impulsionando o Acordo Setorial, é que foi dado maior importância na logística
reversa, criando o Comitê Orientador para a implantação da logística reversa de
lâmpadas mercuriais, incluindo nestes produtos as LF (SINIR, 2017).
Antes do acordo setorial, em meados de 2012, já havia a iniciativa de algumas
empresas do setor privado que contribuía no descarte de LF doméstica na Cidade
de São Paulo (ROCHA, 2016; SÃO PAULO, 2014b ). Conforme São Paulo (2014b,
p.33), prevê que a prefeitura contribuiria no recolhimento deste resíduo. Porém na
prática, não há o recolhimento do resíduo de lâmpada fluorescente em pontos
específicos da cidade, como consta no PGIRS.
Para a Apliquim Brasil Recicle (2010), o grande inconveniente na aquisição das
lâmpadas fluorescentes, é que nesses produtos são encontrados elementos
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químicos tóxicos que podem provocar contaminação no meio ambiente e doenças,
que geram distúrbios renais e mentais. Por esse motivo o descarte deste resíduo é
preocupante, pois além de ser um material frágil e cortante, a sua composição
química é de alta periculosidade. A NBR 10004 (ABNT, 2004), classifica este
resíduo sólido como resíduo perigoso classe I.
São relevantes a separação e a coleta adequada das lâmpadas fluorescentes
pós-uso, para posterior manejo, transporte, processamento e a destinação final
adequada dos seus componentes. A PNRS, prevê o reaproveitamento dos
componentes deste produto pós-uso, incluindo o mercúrio, que poderá poupar
matéria-prima retirada da natureza na fabricação de novos produtos, desviando
esses resíduos do aterro e o prolongamento no ciclo de vida dos materiais. Essa
atitude, é a forma sustentável de minimizar impactos negativos, que podem ser de
grande magnitude ao meio ambiente e consequentemente à sociedade, sendo
previsto na PNRS (BRASIL, 2010c).
Considerando-se que a PNRS, propõe a destinação final adequada para os
resíduos das lâmpadas fluorescentes por meio da logística reversa e da
responsabilidade compartilhada, questiona-se como tem sido o descarte desse
produto na Cidade de São Paulo e qual é o tratamento mais adequado.
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1.1 Problema da Pesquisa

Devido a grande utilização de lâmpadas fluorescentes nas edificações, houve
a iniciativa de observar, como está sendo tratado esse produto no pós-consumo.
Juntamente a isso, observou-se a anuência da PNRS 12.305/2010, que de tantos
objetivos importantes, sobressaem a minimização de impactos ambientais, a
proliferação de doenças e a qualidade de vida da população.
A partir disso, estuda-se a situação atual do sistema de logística reversa de
lâmpadas fluorescentes na Cidade de São Paulo, produto largamente utilizado. Essa
é a primeira cidade do país a ser contemplada pela coleta desses resíduos
perigosos, por meio do acordo setorial.
Com isso, o questionamento que o trabalho pretende abordar, é em relação,
ao sistema de logística reversa: Como está estruturada a cadeia da logística
reversa de lâmpadas fluorescentes na Cidade de São Paulo?
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1.2 Objetivos

Por meio da questão de pesquisa, são apresentados os objetivos deste
trabalho.

1.2.1 Objetivo geral
O objetivo geral deste trabalho foi analisar a gestão das lâmpadas
fluorescentes na Cidade de São Paulo, identificando seus principais atores, os
dispositivos de acondicionamentos e tecnologias de descontaminação utilizadas, os
desafios e as oportunidades evidenciadas pelos consumidores e outros atores.

1.2.2 Objetivos específicos
Os objetivos específicos desta pesquisa são:
a) Identificar os steakholders envolvidos na logística reversa de lâmpadas
fluorescentes;
b) Verificar se as edificações estão preparadas para atender o sistema de
logística reversa;
c) Propor e identificar alternativas para melhorar o descarte desses resíduos.
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1.3 Justificativa
Diante de tantos resíduos poluentes lançados indevidamente no solo, ar e água,
estes geram as áreas órfãs contaminadas, os corpos hídricos poluídos, poluição
do solo e do ar encontradas na Cidade de São Paulo, urge a necessidade de
minimizar esses impactos negativos, que refletem diretamente no meio ambiente
e na saúde dos seres vivos. Observou-se que o descarte inadequado do resíduo
estudado têm contribuído para esse cenário (SÃO PAULO, 2014).
As lâmpadas fluorescentes são compostas por vários metais pesados em sua
composição, dentre eles o mercúrio que é o elemento mais tóxico e volátil
(POLANCO, 2007). Embora a lâmpada fluorescente, seja um produto com boa
eficiência energética, o seu descarte deve ser feito com cautela (LARUCCIA et al.,
2011). Não há atualmente uma divulgação adequada para o descarte do resíduo em
questão. O presente trabalho irá contribuir no aperfeiçoamento dos programas e
ações já existentes (RECICLUS, 2017).
Dessa forma, se justifica o questionamento sobre a logística reversa de LF na
Cidade de São Paulo, que está sendo objeto deste estudo. Essa dissertação se
propõe a desenvolver o estudo da gestão das lâmpadas fluorescentes, por meio de
pesquisa exploratória, considerando aspectos no entendimento da estrutura da
cadeia da logística reversa na Cidade de São Paulo, desde a geração de logística
reversa em diferentes edificações, processamento e disposição final, visando a
minimização do lançamento inadequado desses resíduos que são utilizados
largamente nas edificações da cidade.
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1.4 Estrutura do Trabalho

Este trabalho se organiza da seguinte forma: o primeiro capítulo, a introdução
contendo a justificativa, os objetivos da pesquisa e a estrutura do trabalho.
O capítulo dois, apresenta a fundamentação teórica na qual

são

apresentadas pesquisas sobre as edificações habitacionais e comerciais, além dos
espaços destinados aos resíduos sólidos. Também são abordados, a evolução da
iluminação artificial, composição da lâmpada fluorescente, os problemas associados
e a situação deste produto em nível mundial, nacional, estadual e municipal, o
acordo setorial, gestão compartilhada, logística reversa de lâmpadas fluorescentes e
as tecnologias de descontaminação disponíveis no país.
O terceiro capítulo, se refere ao delineamento das metodologias utilizadas
para o desenvolvimento da pesquisa, em que são expostas as metodologias
aplicadas e o embasamento teórico sobre eles, descrição dos casos estudados, os
procedimentos escolhidos e de coleta de dados.
O quarto capítulo, apresenta os resultados e discussões sobre da situação
das lâmpadas fluorescentes e o que têm ocorrido no descarte do resíduo estudado,
incluindo os estudos de caso. O quinto capítulo, apresenta as considerações finais
do assunto tratado, tendo na sequência a lista de referências bibliográficas.
Para melhor entendimento, a seguir a Figura 1, apresenta-se uma síntese das
principais etapas de desenvolvimento da pesquisa.
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Figura 1 — Principais etapas da pesquisa

Fonte: Elaborada pela autora.
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2

REFERÊNCIAL TEÓRICO

Inicialmente o presente trabalho aborda pesquisas com o foco nas lâmpadas
fluorescentes, que é um produto largamente utilizada nas edificação, citando a breve
evolução da iluminação artificial, desde sua a origem, a evolução deste produto no
mercado, as características, a composição química para o seu funcionamento,
salientando a eficiência energética deste produto que revolucionou o mercado, o
destino dado pelos usuários, e por fim, o tratamento dado pelos seus usuários e
descarte adequado com as perspectivas da logística reversa. Também neste
capítulo, são apresentados a conceituação do problema sobre os resíduos de
lâmpadas fluorescentes, e as tecnologias disponíveis no país para descontaminação
do produto, principalmente pelo elemento químico mercúrio.

2.1 Breve evolução da iluminação artificial
Antes da iluminação com lâmpadas elétricas, já havia sido utilizado pelo
homem a iluminação artificial à base de vela, lampiões a gás, querosene e outros. A
iluminação artificial com lâmpadas elétricas, iniciou no decorrer do século XIX,
sendo um importante marco histórico. A base para a lâmpada elétrica, foi
desenvolvida por Humphry Davy em 1809, e outros cientistas contribuíram nesta
criação. Mas foi somente em 1879, por Thomas Edison, que a lâmpada elétrica foi
aperfeiçoada e viabilizada comercialmente. A lâmpada desenvolvida por ele, ficou
conhecida como lâmpada incandescentes, e revolucionou os hábitos da sociedade e
tornou-se o símbolo de uma boa ideia. As lâmpadas fluorescentes surgiram no
mercado somente em 1938, com o nome técnico lâmpada de mercúrio de baixa
pressão, na qual era mais utilizada pelo comércio e indústrias (MUSEU DA
LÂMPADA, 2016).
Desde então, houve grande evolução nessa tecnologia, pelo seu tamanho e
melhoria na qualidade da luz. O Selo Procel de eficiência, criado pelo Programa
Nacional de Conservação de Energia Elétrica, em 08 dezembro de 1993, foi
concedido somente aos produtos mais eficientes, sendo a lâmpada fluorescente
compacta ou circular, um exemplo desses produtos (ABILUMI, 2008).
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2.1.1 Tipos de lâmpadas utilizadas nas edificações
As lâmpadas podem ser consideradas um composto importante para um
sistema de iluminação. As lâmpadas incandescentes comercializadas no Brasil em
2017, ainda representa 20% do mercado (ABILUMI, 2017).
Para Polanco (2007), as lâmpadas de descarga com vapor de mercúrio, são
divididas em dois grupos principais: lâmpadas de descarga de baixa pressão e de
alta pressão. As lâmpadas de descarga de baixa pressão, também conhecidas como
lâmpadas fluorescentes, inicialmente eram encontradas somente no formato tubular
e hoje são produzidas em vários tamanhos e formatos para atender os
consumidores. Devido a sua eficiência luminosa, têm sido utilizada amplamente por
indústrias, comércio, serviços e residências. As lâmpadas de descarga de alta
pressão (de mercúrio, lâmpadas de sódio de baixa e alta pressão e as de iodetos
metálicos) são aplicadas em grandes áreas externas, pouco utilizadas nas unidades
habitacionais (POLANCO, 2007).
As lâmpadas fluorescentes são constituídas de um vidro muito fino, recoberto
internamente de pó de fósforo que adicionados alguns compostos, formam os
chamados fósforos vermelhos, verde e azul. O tubo de vidro é preenchido por gás
inerte (argônio, neônio, criptônio e/ou xenônio) a baixa pressão e o vapor de
mercúrio a baixa pressão parcial (ANDRÉ, 2004). Devido a isso, é conhecida
também como uma lâmpada de descarga de baixa pressão. Esse vapor gera
radiação ultravioleta, que absorvida pelo pó fluorescente do revestimento interno do
vidro fino, gera a fluorescência, transformando em luz visível, conforme
demonstrado na Figura 2.
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Figura 2 — Composição da lâmpada fluorescente

Fonte: André (2004)

Nos estudos de Lim et al. (2010), foram encontrados na tecnologia de LED
elementos químicos como: chumbo, arsênio, níquel, cobre, entre outros. Embora a
tecnologia LED, seja a mais eficiente e não contenha mercúrio na sua composição,
também foram encontrados outros elementos tóxicos na sua composição, conforme
apresentado no Quadro 1.
Com o avanço da utilização da tecnologia LED no Brasil, fato que se
intensificou ao longo dos últimos anos, tornaram-se relevantes o uso, a
comercialização e a destinação dos resíduos deste material. Embora este não seja o
foco do presente trabalho, salienta-se que essa tecnologia promete se perpetuar no
mercado, por ser das tecnologias disponíveis no mercado a mais eficiente
energeticamente, como pode-se observar na Tabela 1. Em relação ao seu descarte
é imprescindível e deve ser feito com cautela, pois esses elementos tóxicos podem
contaminar o ar, o solo e a água, se descartados indevidamente, como exposto
anteriormente.
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Quadro 1 — Elementos químicos encontrados nas LED e seus efeitos nos seres humanos
SUBSTÂNICA
QUÍMICA

EFEITOS NOS SERES VIVOS

FONTE

CHUMBO

CAUSA DOENÇAS DE PELE, PREJUDICA O SISTEMA NERVOSO,
DOENÇAS CARDIOVASCULARES, RENAI, INTESTINAIS, PODE CAUSAR
CÂNCER NO PULMÃO E ATÉ A MORTE.
CARCINOGÊNICO E TERATOGÊNICO, IRRITABILIDADE, TREMORES
MUSCULARES,
LENTIDÃO
DE
RACIOCÍNIO,
DISTURBIOS
NEUROLÓGICOS, PROBLEMAS GASTROINTESTINAIS E RENAIS, DORES
DE
CABEÇA,
CONVULSÕES,
ALUCINAÇÕES,
INSÔNIA
E
HIPERATIVIDADE. EM ALTAS CONCENTRAÇÕES PODE LEVAR ATÉ A
MORTE.

NÍQUEL

DERMATITE. ALERGIA, BRONQUITE E RINITE CRÔNICA, INFARTO DO
MIOCÁRDIO, TOXEMIA, CÂNCER, DOR DO ESTÔMAGO, PROBLEMAS NO
SANGUE E RINS, CAUSA DANOS AO FETO.

SÃO PAULO, 2014a

COBRE

SALIVAÇÃO, NÁUSEA, VÔMITO, DIARRÉIA, HEMÓLISE INTRAVASCULAR
SEVERA E ICTERÍCIA, NECROSE E INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA,
HEMOGLOBINÚRIA,
PROTEINÚRIA,
HIPOTENSÃO,
TAQUICARDIA,
INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA, COLAPSO VASCULAR E ATÉ A MORTE.

VENEZUELA, 2001

ARSÊNICO

SÃO PAULO, 2014a

SÃO PAULO, 2014a

SELÊNIO

ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS, ALZEIHMER, SEBORRÉIA, QUEDA DE
CABELO, ENVELECIMENTO PRECOCE, IRRITABILIDADE, CÂNCER NO
PULMÃO E BEXIGA E OSTEOPOROSE.
IRRITAÇÃO NOS OLHOS,PELE E VIAS RESPIRATÓRIAS, EFEITOS SOBRE
O SANGUE, RESULTADO EM LESÕES DE CELULAS DO SANGUE E
MORTE.
IRRITAÇÃO
DOS
OLHOS,
LACRIMEJAMENTO,
TONTURA,FADIGA,IRRITAÇÃO
DAS
MUCOSAS,
RETENÇÃO
DE
LÍQUIDOS, BRONQUITE PNEUMONIA, ASMA BRONQUÍTICA, NÁUSEAS,
CABELOS QUEBRADIÇOS, UNHAS DEFORMADAS, INCHAÇO NA PELE E
EM ALGUNS CASOS A MORTE.

CADMIO

AGENTE CANCERÍGENO, AFETA O SISTEMA NERVOSO, PROVOCA
DORES REUMÁTICAS, DISTÚRBIOS METABÓLICOS E PROBLEMAS
PULMONARES.

SÃO PAULO, 2014a

FÓSFORO

O EXCESSO PODE CAUSAR HIPERTENSÃO, DERRAMES, ATAQUE
CARDÍACO E MÁ CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA.

OLIVEIRA, 2013

ALUMÍNIO

GERMÂNIO

LOBO, 2011

LENNTECH, 2016

LENNTECH, 2016

Fonte: Adaptado de Pallone (2009) e Favera (2008) apud São Paulo (2014a)
Tabela 1 — Tecnologias de iluminação artificial disponíveis no mercado

TECNOLOGIAS
DE ILUMINAÇÃO

Potência por lâmpada em W
(equivalente)
Vida útil
(média em horas)
Preço em R$
(em média)
Custo mensal em R$
(média de 6 h por dia)
``

Fonte: Abilumi (2017).
Fonte das imagens:
economicas-Pop1.jpg

INCANDESCENTES

FLUORESCENTE COMPACTA

LED

60

15

7

1.000

8.000

50.000

2

11

20

5,48

1,37

0,64

Baixa
Gasta mais energia com
calor do que com luz

Média
É quatro vezes mais econômica que
as incandescentes

Alta
Em média sete
vezes mais
eficientes que as
incandescentes

http://afap.com.br/noticias/wp-content/uploads/2013/02/lampadas-
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Em relação ao desempenho da lâmpada fluorescente, observa-se na Tabela
1, que é uma tecnologia econômica se comparada com a lâmpada incandescente,
sendo ainda muito consumida.
2.1.2 Uso da lâmpada fluorescente
A utilização das lâmpadas fluorescentes, em uso residencial, foi impulsionada
após o ano de 2001, devido a sua eficiência energética em relação a lâmpada
incandescente. Bastos (2011), apresentou uma avaliação de estratégias de
banimento de lâmpadas incandescentes do mercado brasileiro, pela pouca eficiência
se comparada com as outras tecnologias disponíveis. Com isso, as lâmpadas
fluorescentes e as de LED tem ocupado local de destaque nas residências. Desde
então, as lâmpadas fluorescentes compactas, têm sido muito utilizadas no uso
residencial, pois o tamanho e formado são semelhantes ao espaço ocupado pelas
lâmpadas incandescentes. Em 2014, mais de 95% das lâmpadas fluorescentes do
mercado brasileiro já eram importadas do maior produtor mundial, a China (SÃO
PAULO, 2014a). A estimativa de consumo de lâmpadas fluorescentes no país é
grande, sendo que, em 2014, houve um consumo de 350 milhões de lâmpadas
fluorescentes, entre as compactas e tubulares, conforme apresenta na Figura 3.
Observa-se ainda na Figura 3, em 2014, que o consumo de lâmpadas
incandescente utilizadas no país ainda é expressivo, mesmo com o seu banimento.
Figura 3 — Consumo de lâmpadas utilizadas no país
Em 2014, em milhões de unidades

Fonte: Missiaggia (2015)
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Juntamente a isso, as lâmpadas fluorescentes compactas (LFC) consumidas
no país, em torno de 65% são utilizadas nas residências e 35% nas indústrias e
serviços. As lâmpadas fluorescente tubular, 3% delas são consumidas nas
residências e 97% na indústria e comércio, conforme apresentado a seguir na
Tabela 2. Para outros autores, a estimativa é que 80% das LFC (MIIT apud ZHANG
et al., 2016), são consumidas nas residências. Sendo essa, ainda muito utilizada em
2014 no país, conforme apresentado na Figura 3.
No estudo de Durão Junior e Windöller (2008), verifica-se que as empresas
têm aderido as legislações ambientais e encaminhado os resíduos de lâmpadas
fluorescentes para empresas habilitadas que promovem a reciclagem. Já as
lâmpadas

fluorescentes

domésticas

são

descartadas

inadequadamente

ou

misturados com outros materiais causando posteriormente contaminações. Para
Bacila, Ficher e Kolicheski (2012), a LFC é a lâmpada mais consumida no mercado
brasileiro.
Conforme determinação da Portaria Interministerial n° 1.007 (BRASIL 2010c),
no dia 30 de junho de 2016 foi a data limite para a comercialização das lâmpadas
incandescentes, que embora tenham revolucionado os hábitos da humanidade, hoje
são substituídas por outras lâmpadas de tecnologias com maior eficiência
energética, como por exemplo as lâmpadas fluorescentes e LED.
Nesta portaria também citou a eficiência energética das tecnologias
disponíveis e o banimento da tecnologia menos eficiente, a conversão de energia
elétrica em luz e calor, dependendo do tipo de tecnologia que se utiliza: as lâmpadas
incandescentes 5% luz e 95% calor, as lâmpadas fluorescentes compactas 15% luz
e 85% calor, e a tecnologia LED 30% luz e 70% calor (BRASIL, 2010a). Em
contrapartida, nesta portaria não citou qual das três tecnologias oferecidas
atualmente no mercado é a mais nociva ao meio ambiente e aos seres vivos no pósuso .
Conforme visto anteriormente, a lâmpada fluorescente, é uma tecnologia
intermediária em relação aos custos associados aos benefícios, sendo o mercado
brasileiro um grande consumidor. Na utilização da lâmpada fluorescente em
substituição a lâmpada incandescente, o consumo de energia elétrica poderá reduzir
em 80% (SÃO PAULO, 2014a).
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Observa-se, na Tabela 2, que a lâmpada fluorescente é a mais utilizada pelo
consumidor brasileiro. A lâmpada fluorescente compacta têm uma utilização de 65%
nas residências e 35% utilizadas nas indústrias e serviços; a lâmpada fluorescente
tubular têm uma utilização de 3% nas residências e 97% na indústria e serviços, a
lâmpada de descarga de alta intensidade somente 1% utiliza-se nas residências e
99% nas indústrias e serviços.
Tabela 2 — Componentes do mercado brasileiro em 2007
TIPOS DE LÂMPADAS

VOLUME
TIPOS DE USUÁRIOS
COMERCIALIZADO RESIDENCIAL
INDÚSTRIA E
(106 UNIDADES)
SERVIÇOS

FLUORESCENTE COMPACTA

24

65%

35%

FLUORESCENTE TUBULAR
DESCARGA DE ALTA
INTENSIDADE

66

3%

97%

1%

99%

17,6%

82,4%

10,5

100,5
TOTAL
Fonte: Abilux (2007) apud Brandão (2011)

Nos estudos de Mombach, Riella e Ruhnen (2008), o elemento químico
mercúrio, tem destaque por ter grande facilidade de transformação com compostos
orgânicos. Com a ação de bactérias, esse elemento químico se torna bem mais
tóxico que o próprio mercúrio metálico. A utilização de lâmpadas fluorescentes nas
edificações é grande pela sua eficiência energética, o que não se sabe é quanto à
periculosidade deste produto, o que ele pode causar ao meio ambiente e aos seres
vivos,

quando

contaminados.

Segundo a

National Electrical Manufactures

Association (apud SÃO PAULO, 2014a), a quantidade de mercúrio nas lâmpadas
fluorescentes entre 1995 e 2000, foi reduzida em 40%. A quantidade de mercúrio
nas lâmpadas, podem variar pelo seu tipo e tamanho, conforme apresentado na
Tabela 3.
Tabela 3 — Teor de mercúrio nas lâmpadas fluorescentes e lâmpadas de descarga de alta
pressão
Tipo de lâmpada

Inferior

Teor de mercúrio em mg
Média
Superior

Fluorescente tubular(15W a 110W)
8
Fluorescente compacta(5W a 42W)
3
Luz mista(160W a 500W)
11
Vapor de mercúrio(80W a 400W)
13
Vapor de sódio(70W a 1000W)
15
Multivapor metálico(35W a 200W)
10
Fonte: Abilux 2001b apud Polanco (2007); Abilumi (2008).

15
4
17
32
19
45

25
10
45
80
30
170
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Diante das informações citadas, houve a necessidade de compreender
melhor a contaminação por mercúrio.
2.1.3 Contaminação por mercúrio
Segundo Durão Junior e Windmöller (2008), o mercúrio de uma lâmpada
fluorescentes é quase nulo. Mas levando em consideração que a comercialização de
lâmpadas em 2008, era em torno de 100 milhões de unidades, no descarte destas
lâmpadas a quantidade de mercúrio é considerada danosa ao meio ambiente.
Observa-se na Figura 3, que o consumo das lâmpadas fluorescentes em 2014
cresceu para 350 milhões de unidades, ou seja, mesmo que a quantidade de
mercúrio tenha diminuído nos produtos, o consumo desta tecnologia de iluminação é
grande no país, desde a crise energética de 2001 e atualmente impulsionado pelo
banimento das lâmpadas incandescentes.
As informações sobre a contaminação de uma única lâmpada fluorescente
são discrepantes. A empresa de tratamento Apliquim Brasil Recicle (2010), citou que
em uma única lâmpada fluorescente descartada inadequadamente pode contaminar
até 15.000 litros de água e os seres vivos que nela vivem. Dependendo da
quantidade de mercúrio que compõe a lâmpada, alguns tipos podem conter até 150
mg, sendo possível contaminar até 20.000 litros de água. Já para Eletrical Waste
(2016), os resíduos de uma única lâmpada fluorescente tubular podem contaminar
até 32.000 litros de água.
Para Grossi (1993), há três classificações para os metais de origem
antropogênica, são: os micronutrientes (pouco tóxicos), os com riscos de câncer e
os altamente tóxicos aos seres humanos. Em relação aos componentes pouco
tóxicos, a falta ou o excesso desses metais, pode ser prejudiciais à saúde, causando
até mesmo a morte. Dentre os pouco tóxicos, que em elevadas doses podem ser
tóxicos, os micronutrientes encontrados são: cobre, ferro, zinco, alumínio, cobalto,
manganês, molibdênio, selênio, vanádio e estanho. As substâncias tóxicas, com
risco de câncer, são: arsênico, berílio, cromo e níquel. As substâncias
significativamente tóxicas, são : chumbo, cádmio, mercúrio e tálio.
Na Tabela 4, é apresentada a composição do pó fosfórico de uma lâmpada
fluorescente com a concentração dos elementos químicos encontrados.
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Tabela 4 — Composição do pó fosfórico
Composição da poeira fosforosa de uma lâmpada fluorescente (mg/kg de pó fosfórico)
Elemento
Concentração Elemento Concentração Elemento Concentração
Alumínio
3.000
Chumbo
75
Manganês
4.400
Antimônio
2.300
Cobre
70
Mercúrio
4.700
Bário
610
Cromo
9
Níquel
130
Cádmio
1.000
Ferro
1.900
Sódio
1.700
Cálcio
170.000
Magnésio
1.000
Zinco
48
Fonte: Environment Protection Agency

Uma lâmpada fluorescente descartada indevidamente, poderá contaminar
tanto o solo, como a água ou atmosfera, e a Organização Mundial da Saúde (OMS),
estabelece que a água potável não pode ultrapassar de 1mg de mercúrio por metro
cúbico (ABILUX, 2015b).
De acordo com a NR 15 (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2015), nas atividades
e operações insalubre, os elementos como: o mercúrio, o chumbo, o arsênico, o
cádmio e o tálio estão como um dos principais agentes nocivos que afetam a saúde
do trabalhador, gerando insalubridade de grau máximo. A exposição ao mercúrio é
permitida no máximo 0,04 mg/m³ (miligramas por metro cúbico de ar), sendo
permitida somente durante 48 horas por semana. Pelo elemento químico chumbo,
encontrado nas lâmpadas fluorescentes e também nas lâmpadas de LED, esse é
um agente nocivo e afeta a saúde do trabalhador. De acordo com a NR15, a
exposição permitida desse elemento químico é de no máximo 0,1 mg/m³ (miligramas
por metro cúbico de ar) durante 48 h (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2015). A seguir
no Quadro 2, apresentam-se os elementos químicos que compõe as lâmpadas
fluorescentes e os efeitos destes nos seres humanos.
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Quadro 2 — Elementos químicos e seus efeitos nos seres humanos encontrados nas
lâmpadas fluorescentes
ELEMENTO
QUÍMICO

MERCÚRIO

CÁDMIO
ANTIMÔNIO

BÁRIO

CHUMBO

ÍNDIO

SÓDIO

ESTRÔNCIO

TÁLIO

VANÁDIO

EFEITOS NOS SERES VIVOS

FONTES

BIOACUMULAÇÃO, LESÕES NO CORTEX, ALTERAÇÕES NOS ORGÃOS DO
SISTEMA
CARDIOVASCULAR
E
ENDÓCRINO.
SINTOMAS:
PARALISIA,
DORMÊNCIA NOS LÁBIOS, MÃOS E PÉS, DISTURBIOS EMOCIONAIS, FADIGA,
PERDA DE MEMÓRIA, CEFALÉIA, GENGIVITE, ESTOMATITE E GOSTO METÁLICO.
PROBLEMAS
NO
ESTÓMAGO,
DISTURBIOS
RENAIS,DISTÚRBIOS
GASTROINTESTINAIS,SISTEMA
RESPIRATÓRIO,SISTEMA
NEUROLÓGICOS,
DISTURBIOS VISUAIS,PERDA DE AUDIÇÃO,TREMORES MUSCULAR, PARALISIA
CEREBRAL, MÁ FORMAÇÃO FETAL, ALTERAÇÕES GENÉTICAS, NO
METABOLISMO E ATÉ A MORTE.
AGENTE CANCERÍGENO, AFETA O SISTEMA NERVOSO, PROVOCA DORES
REUMÁTICAS, DISTÚRBIOS METABÓLICOS E PROBLEMAS PULMONARES.

SÃO PAULO, 2014a
WIENS, 2001 pg. 35
UNEP, 2013

IRRITAÇÃO NOS OLHOS, PELE, PULMÕES, PROBLEMAS CARDÍACOS,DOR NO
ESTÔMAGO, DIARRÉIA, VÔMITO E ÚLCERAS.
DORES
ABDOMINAIS,DIARRÉIA,VÔMITOS,
NÁUSEAS,AGITAÇÃO,ANSIEDADE,ASTENIA,DESMAIO, SUDORESE, TREMORES,
HIPERTONIA (AUMENTO DE TENSÃO)DOS MÚSCULOS DA FACE E
PESCOÇO,DIFICULDADE RESPIRATÓRIA,ARRITMIA CARDÍACA, DESORDES
NERVOSAS, PARENCIAS (DESORDES NERVOSAS CARACTERIZADAS POR
SENSAÇÕESANORMAIS E ALUCINAÇÕES SENSORIAIS) DE MEMBROS
INFERIORES E SUPERIORES, CRISES CONVULSIVAS E COMA

ATSDR, 2016

CARCINOGÊNICO
E
TERATOGÊNICO,
IRRITABILIDADE,
TREMORES
MUSCULARES,
LENTIDÃO
DE
RACIOCÍNIO,DISTURBIOS
NEUROLÓGICOS,PROBLEMAS GASTROINTESTINAIS E RENAIS,DORES DE
CABEÇA,CONVULSÕES, ALUCINAÇÃO, INSONIA E HIPERATIVIDADE. EM ALTAS
CONCENTRAÇÕES PODE LEVAR ATÉ A MORTE.

VENEZUELA, 2001
SÃO PAULO, 2014a

TUMOR NO PANCREAS, PROBLEMAS RENAIS, FEOCROMOCITONA, DANOS NO
PULMÃO E POTENCIALMENTE CANCERÍGENO.

NAKANO et al., 2009

O EXCESSO PODE PROVOCAR HIPERTENSÃO, CONSEQUENTEMENTE RISCOS
DE DOENÇAS DO CORAÇÃO, RINS E APOPLEXIA(DERRAME VASCULAR
CEREBRAL), HIPERTROFIA DO VENTRÍCULO ESQUERDO, E UM ANORMAL
ESPESSAMENTO DO CORAÇÃO, RISCO DE CÂNCER NO ESTÔMAGO, PERDA DE
CÁLCIO NA URINA E OSTEOPOROSE.

SHUQAIR,2001

PROVOCA CÂNCER ( NOS OSSOS, NARIZ , PULMÕES E PELE), EFEITOS NO
NASCIMENTO, ALTERAÇÕES NO CRESCIMENTO, AFETA A REPRODUÇÃO DE
SERES HUMANOS E ANIMAIS, ENFRAQUECE OS OSSOS, PROBLEMAS NA
MEDULA ÓSSEA, DIMINUIÇÃO DE GLOBULOS VERMELHOS,ANEMIA, EVITA O
ORGANISMO DE RECEBER OXIGÊNIO(PRODUZINDO O CANSAÇO), PERDA DE
PLAQUETAS(PRODUZINDO HEMORRAGIAS,PRINCIPALMENTE NO INTESTINO),
ALTERA A CAPACIDADE DO ORGANISMO COMBATER AS INFECÇÕES, DANOS NA
PELE, LEUCEMIA.
ATACA O SISTEMA NERVOSO, PULMÕES, CORAÇÃO, FÍGADO, RINS, PODE
OCORRER PERDA TEMPORÁRIA DE CABELOS, VÔMITO, DIARRÉIA,DEFEITO NOS
FETOS E MORTE.

ATSDR, 2016

SENSAÇÃO DE QUEIMAÇÃO CONJUNTIVA DOS OLHOS, RINITE COM SECREÇÃO
OU HEMORRÁGICA, IRRITAÇÃO NA GARGANTA, TOSSE, BRONQUITE,
EXPECTORAÇÃO,
DOR
TORÁXICA,
LINGUA
VERDE,
TRANSTORNO
GASTRINTESTINAL, PROBLEMAS DE FUNÇÃO RENAL E HEPÁTICA, SEQUELA NO
SISTEMA NERVOSO, ALÉM DE INTERFERIR NO DESENVOLVIMENTO DOS OSSOS
E DENTES.

SHUQAIR,2001

SÃO PAULO, 2014a

TUBINO; SIMONI, 2007

ATSDR, 2016

Fonte: Adaptado de Pallone (2009) e Favera (2008) apud São Paulo (2014a)

Um exemplo desses efeitos nos seres vivos, foi na década de 30 no Japão,
na cidade de Minamata, uma indústria lançava compostos de mercúrio nos rios,
levando os resíduos até o mar, o que contaminou a fauna marinha. A população
daquela região consumia peixes e frutos do mar, após alguns anos, meados de
1950, centenas de pessoas do local começaram a apresentar vários sintomas e
mortes. Foi um acidente de grandes proporções que afeta os descendentes até os
dias de hoje (UNEP, 2013; MMA, 2013 ).
Com essas informações, são imensuráveis os inconvenientes causados pelo
descarte inadequado dos resíduos sólidos em questão. Esses inconvenientes
podem ser minimizados com a gestão dos resíduos sólidos de LF.
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2.2. Lâmpadas fluorescentes na gestão de resíduos sólidos

Os resíduos sólidos podem ser classificados quanto a sua origem ou pela sua
periculosidade, conforme apresentado no artigo 13° da PNRS 12.305/2010 (Brasil,
2010c). Segundo a NBR 10004 – Resíduos Sólidos – Classificação (ABNT, 2004),
as lâmpadas fluorescentes pós-consumo são classificadas como resíduos perigosos
de fonte não-específica, com código de identificação F 044 – lâmpada com vapor de
mercúrio após o uso, tendo como constituinte perigoso o mercúrio, sendo
classificado como resíduo perigoso tóxico.

2.2.1 Destino inadequado de LF
Entre tantos casos que pode-se observar nas vias públicas de descarte
inadequado, um exemplo deles, foi em 24 de junho de 2016, que segundo a Cetesb
(2016a), a Prefeitura de São Carlos foi multada pela disposição inadequada de
lâmpadas fluorescentes, em que foram enterrados os resíduos misturados com terra
e entulhos no terreno da garagem municipal. A prefeitura recebeu autos de
advertência, para que esses resíduos fossem armazenados adequadamente, e para
obtenção do Certificado de aprovação de movimentação de resíduos de interesse
ambiental (CADRI) que devem ser destinados em locais aprovados pela Cetesb. É
uma prática comumente realizada (MOURÃO, SEO, 2012).
Em uma parte do Parque Vila Lobos, antes da sua instalação, havia um lixão.
O local recebia resíduos sólidos da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais
de São Paulo (Ceagesp), no qual recebeu vários tipos de resíduos. No estudo de
Grossi (1993), um dos objetivos do seu trabalho era de identificar as fontes dos
metais pesados em compostos de usinas brasileiras e determinar as concentrações
desses metais. Uma das usinas brasileiras escolhidas, foi a da Vila Leopoldina, no
qual seu estudo conclui que as concentrações dos metais pesados estavam todas
acima dos valores de tolerância aceitos na Alemanha.
O estudo de Hypólito e Ezaki (2006), teve como objetivo verificar os metais
pesados encontrados em dois aterros sanitários da Região Metropolitana de São
Paulo foram encontrados baixos teores de íons de metais pesados, nos chorumes,
que por sua vez foram encontrados nos solos e nos resíduos depositados.
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Em entrevista com Leal (2016), em pesquisa de campo na CTM Carolina
Maria de Jesus, onde são recebidos os materiais recicláveis, não são recolhidas as
lâmpadas fluorescentes, mas sempre são encontrados fragmentos deste resíduo
nos sacos plásticos o que contaminam os demais resíduos.
A cooperativa Recicla Butantã, é composta por três cooperativas, dentre elas
a Cooperativa Vira-Lata, está localizada no Bairro do Butantã, localizado em um
terreno ao lado do antigo lixão e atual Parque Raposo Tavares (PREFEITURA DE
SÃO PAULO, 2013b). As lâmpadas fluorescentes não devem ser encaminhados
para a cooperativa, mas frequentemente são encontrados fragmentos deste resíduo,
que é frágil, chegando fragmentado o resíduo em questão (SANTOS, 2016).
Em pesquisa ao processo do Antigo Incinerador da Cidade de São Paulo
(CETESB, 2004), atual Parque Victor Civita, foram encontrados em uma das
amostras elementos tóxicos, que também encontramos nas lâmpadas fluorescentes,
como chumbo, manganês e zinco. Segundo esse relatório, a quantidade dos
elementos encontrados, estavam dentro do valor mínimo permitido por lei ou norma.
Para que ocorra mudanças visando melhora no descarte do resíduo estudado
e de tantos outros que são descartados erroneamente em locais inapropriados,
muitas informações e conhecimentos devem sair das escolas e dos centros de
pesquisas, locais estes que devem ser mais explorados os recursos disponíveis
para a pulverização das informações e consequentemente contribuição com a
PNRS.
Por falta de conhecimento, ocorre o descarte indevido das lâmpadas
fluorescentes até mesmo no comércio e pelos órgãos públicos, sendo essa atitude
considerada pela legislação crime ambiental.
No estudo de Silva (2010), sobre o descarte de lâmpadas fluorescentes no
Recife, as lâmpadas fluorescentes são misturadas nos materiais reciclados
contaminando-os e sugere que a população adquira esses conhecimentos nas
escolas através de uma disciplina obrigatória, informações estas que deverão ser
passadas pelos alunos para seus os lares e familiares.
Já no estudo de Cestari e Martins (2015), há pelo menos 20 mil lâmpadas
fluorescentes

armazenadas

na

Universidade

Estadual

de

Maringá

(UEM)

aguardando o descarte correto, que foi realizado pela última vez somente em 2010.
Citaram que os colaboradores não têm utilizado equipamento de proteção individual
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(EPI), o local tem fácil acesso para de trânsito de pessoas, não há nenhum tipo de
sinalização sobre resíduo, os resíduos estão propensos aos efeitos de intempéries e
concluiu que a situação não está adequada a legislação vigente e falta de
informação precisa sobre o assunto. Alertou neste estudo que muitas organizações
estão preocupadas principalmente com ações econômicas, deixando de lado as
ações sociais e ambientais que devem ser atendidos pela logística reversa.
Para Wiens (2001), das quatro empresas automobilísticas pesquisadas, na
região de Curitiba, somente uma delas há a coleta especial encaminhando-as para a
descontaminação.
A expectativa é que sejam minimizados os impactos ambientais negativos,
com a implantação da PNRS juntamente com o acordo setorial.
A PNRS 12.305/2010, visa a destinação final adequada dos resíduos, citou
logística reversa e a responsabilidade compartilhada como instrumento importante
para o sucesso de qualquer projeto relacionado ao assunto em questão e que teve
como consequência os acordos setoriais e a implantação de pontos de coleta de LF
(BRASIL, 2010c).
Há legislações pertinentes em todas as esferas públicas, incluindo o acordo
setorial, que juntos tem por lei o fortalecimento da responsabilidade compartilhada,
estabelecendo assim que haja a coleta, tratamento e destinação final adequada aos
produtos geradores de resíduos de significativo impacto ambiental. No caso da Lei
Municipal n° 12.653/98, esta fixou normas para a pulverização das informações
relacionadas ao descarte das lâmpadas fluorescentes. A premissa desta lei inclui
esclarecimentos a população (SÃO PAULO,1998).
Conforme Quadro 3, que apresenta o destino das lâmpadas fluorescentes
industriais, parte vão para as descontaminadoras, o aterro industrial e aterro
sanitário ou lixões. O destino das lâmpadas fluorescentes utilizadas no comércio são
aterro industriais e aterros sanitários ou lixões, e no caso das lâmpadas
fluorescentes domésticas são praticamente os aterros sanitários ou lixões, ou seja,
muitos desses resíduos são destinados para locais impróprios.
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Quadro 3 — Destino dado as lâmpadas fluorescentes
Destino

Descontaminadora

Aterro Industrial

Usuário

Aterro
Sanitário/Lixões

Indústria

DI

DI

DI

Comércio

SI

DI

DI

Serviço

DI

DI

DI

Iluminação Pública

DI

DI

DI

Residências

SI

SI

DI

Notas:
DI - destino informado
SI - sem informação

Fonte: Abilux (2000) apud Wiens (2001)

Diante das informações até aqui expostas, percebeu-se que o fato de lançar
os resíduos de lâmpadas fluorescentes em locais inapropriados têm sido uma
prática comum. A seguir, uma análise da gestão compartilhada da cadeia da
Logística Reversa.

2.2.2. Gestão compartilhada da cadeia da Logística Reversa

A logística reversa vem ganhando espaço como uma das ferramentas de
gestão ambiental, após a publicação da PNRS 12.305/2010. Com o avanço da
legislação, as instituições públicas e privadas têm se organizado para elaborar os
acordos setoriais e os planos integrados de gestão de resíduos sólidos, que têm se
tornado relevantes para se colocar em prática a responsabilidade compartilhada
(DEMAJOROVIC; LIMA, 2013).
A PNRS 12.305/2010, coloca em evidência questões da logística reversa e da
responsabilidade compartilhada, que são ferramentas de educação ambiental. Em
relação as lâmpadas fluorescentes, que são o foco deste trabalho, é grande a
responsabilidade dos envolvidos desde a cadeia produtiva até o seu descarte, por
ser um resíduo classificado como um resíduo perigoso-classe I pela NBR 10.004
(ABNT, 2004).
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No art. 3° da PNRS, entende-se por logística reversa o item abaixo:
XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e
social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final
ambientalmente adequada (BRASIL, 2010c, p. 2).

Outra definição para a logística reversa:
Assim, a LR implica que o enfoque restrito de encontrar as
alternativas mais eficientes para levar os produtos aos consumidores
seja substituído por um fluxo que assegure sua destinação segura e
privilegie a reinserção dos materiais no processo produtivo,
reaproveitados pela própria empresa ou comercializados em
mercados secundários (DEMAJOROVIC; LIMA, 2013, p.83).

Para Vivas e Mano (2013), em seu estudo referente a logística reversa na
Bahia, o consumidor final das lâmpadas fluorescentes, mais de 81% delas são
descartadas no resíduo domiciliar, aproximados 4,5% delas são dispostas para
armazenagem, 4,5% reciclagem e somente em torno de 10% são destinadas para
as lojas. Quanto a logística reversa pelo comerciante (lojas distribuidoras), mais de
18,80% delas são descartadas no lixo comum, 12,50% armazenagem, 6,20%
reciclagem e somente 62,50% são destinadas para a indústria ou fábricas. Quanto a
logística reversa do importador, 33,33% são encaminhados para os aterros e
somente 66,66% são encaminhados para a reciclagem. Neste trabalho, Vivas e
Mano (2013), chegaram à conclusão que está faltando conscientização da
população consumidora para o descarte correto dos resíduos perigoso.
O custo do processo da logística reversa de LF (coleta, transporte e o
processamento e destinação final), é pago com o ecovalor, que poderá ou não
alterar o valor do produto. Em relação ao trabalho de conscientização dos
consumidores, a entidade gestora criará, campanhas publicitárias nos vários tipos
de mídia, o que é um grande desafio, pelas dimensões do Brasil (MMA, 2017). Além
disso, a logística reversa será condicionante no processo do licenciamento
ao Conama ainda não há uma resolução específica para LF, somente uma minuta
para o desenvolvimento da resolução. A resolução que mais se aproxima dos
resíduos de LF é a Resolução Conama n° 401/2008, que revogou a Resolução
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Conama n°257/1999 que trata sobre o descarte de pilhas e baterias que contém
também em sua composição chumbo, cádmio e mercúrio. Tratam-se de resíduos
sólidos que devem ser tratados pela logística reversa, por serem potencialmente
impactantes ao meio ambiente, conforme prevê a PNRS 12.305/2010 (CONAMA,
1999; BRASIL, 2010c e SINIR, 2017).
Devido ao acordo setorial, têm sido instaladas nas maiores cidades do Brasil,
os pontos de coleta de lâmpadas fluorescentes. A Cidade de São Paulo foi a
primeira cidade beneficiada e está no topo da lista por ser a cidade mais populosa
do Brasil. Os primeiros Estados que serão contemplados com a coleta deste
material serão: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas
Gerais (SINIR, 2017).
Na Tabela 5, consta a quantidade de pontos de coleta que estavam previstos
para serem implantados no Brasil.
Tabela 5 — Previsão do acordo setorial de número de pontos de coleta implantados no país
de 2015 a 2019

ANO
PONTOS DE ENTREGA
1
698
2
747
3
761
4
842
5
756
TOTAL
3804
Fonte: SINIR, 2017

Houve um atraso na implantação dos pontos de coleta, que iniciou somente
em dezembro de 2016 como projeto piloto (INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE,
2017). No primeiro ano estava previsto a criação de 698 pontos de coleta, no
segundo serão criados 747 pontos de coleta, no terceiro serão criados 761, no
quarto 842 pontos de coleta e no quinto 756 pontos de coleta, totalizando 3804
pontos de coleta para descarte desse resíduo nas cidades de todo o Brasil (SINIR,
2017).
Os pontos de coleta da Reciclus chegou em 657 pontos de coleta em 94
cidades de 23 estados, na primeira quinzena de julho de 2018. O ano de 2018, é
considerado o ano II do cronograma que estão previstos 747 pontos de coleta
(ABILUMI, 2018b) .
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O sistema de logística reversa, têm como objetivo desviar dos aterros os
resíduos, principalmente os resíduos classificados como perigosos (BRASIL,
2010c). O resíduo sólido de lâmpada fluorescente, deve ser desviado dos aterros
sanitários e da coleta seletiva e ser encaminhado para a coleta de material perigoso
(coleta especial), por meio da logística reversa, para receber o tratamento e a
descontaminação do mercúrio, para posterior reciclagem dos componentes.
Para que o sistema de logística reversa fosse implantado no país, houve a
necessidade juntamente com a PNRS 12.305/2010 do acordo setorial para que o
setor de iluminação seja responsável pelos seus produtos pós- uso.

2.2.3. Acordo Setorial
Para a construção da cadeia de logística reversa foi criado o conceito de
acordo setorial. O acordo setorial é um termo utilizado na PNRS 12.305/2010, como
uma das ferramentas para que esta legislação seja colocada em prática, dando
responsabilidade a todos os envolvidos, principalmente no caso dos resíduos
perigosos. No art. 3° é definido como:

I – acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder
público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes,
tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida do produto; (BRASIL, 2010c, p.1).

O Acordo Setorial para implantação do Sistema de logística reversa de
lâmpadas de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista foi assinado no dia
27/11/2014 e teve seu extrato publicado no Diário Oficial da União de 12/03/2015.
Neste acordo são signatários, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), fabricantes,
importadores, distribuidores, comerciantes, Associação Brasileira de Importadores
de Produtos de Iluminação (Abilumi), Associação Brasileira da Indústria de
Iluminação (Abilux) e Confederação Nacional do Comércio (CNC) a fim de
regulamentar a implantação do sistema de logística reversa de abrangência
nacional. O acordo setorial prevê a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos, tendo a finalidade de destinar as lâmpadas mercuriais
domésticas adequadamente reaproveitando os materiais (SINIR, 2017).
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O acordo setorial, foi elaborado a fim de regulamentar a implantação de
sistema de logística reversa de abrangência nacional de lâmpadas de descarga de
alta ou baixa pressão que contenha mercúrio, em atendimento ao art. 33 da PNRS
12.305/2010:
Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo
consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de:
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz
mista;(BRASIL, 2010c, p.15).

Estimulado pela PNRS, o acordo setorial do resíduo de lâmpada fluorescente,
vem sendo desenvolvido pelos responsáveis por esse segmento do mercado, que já
se organizaram e iniciou a fase de implantação do sistema de logística reversa, em
dezembro de 2016, pela gestora Reciclus, para o atendimento aos consumidores
residenciais (ABILUMI, 2018a).
Desde então, têm ocorrido a implantação de logística reversa de LF e a seguir
observa-se os exemplos de gestão de LF.
2.3. Exemplos da gestão de LF
As lâmpadas fluorescentes, requerem atenção na gestão deste resíduo sólido
perigoso, conforme descrito anteriormente. A seguir são apresentadas a situação
geral do resíduo sólido em questão, incluindo as legislações existentes, as normas,
as ações, os programas e outras informações sobre o descarte de lâmpada
fluorescente em nível mundial, estadual e municipal.
2.3.1. Nível Mundial
Em alguns países o sistema de logística reversa logística reversa de LF são
expressivos se comparado com o Brasil que é ínfimo.
Segundo Thornton (2011), os estados-membro da união europeia, foram os
pioneiros na implantação de sistemas de coleta seletiva, incluindo as lâmpadas pósconsumo. Foram criadas as entidades gestoras para os diferentes estados-membros
europeus, para a implantação e gestão dos sistemas específicos de coleta e
reciclagem de resíduos de lâmpadas.
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Nos Estados Unidos, a Environmental Protection Agency (EPA) estimou que,
em meados da metade da década de 90, as lâmpadas contendo o mercúrio
contribuíam com 3,8% de todo o mercúrio que era lançado nos aterros. Sendo que,
o mercúrio dos aterros percorreram até o lençol freático, contribuindo com a
contaminação de mercúrio. A grande parte das lâmpadas fluorescentes nos Estados
Unidos eram encaminhadas para locais indevidos, sendo 82% aterros, 16%
incinerado e apenas 2% reciclado (EPA, 1994). A incineração de lâmpadas
fluorescentes nunca devem ser feitas, mesmo porque os gases da combustão dos
resíduos sólidos devem ter temperaturas controladas para que o mercúrio seja
removido (NORTH CAROLINA OFFICE OF WASTE REDUCTION, 1994).
Nos estudos de Asari, Fukui e Sakai (2008), no Japão não há legislação para
que promova a coleta e reciclagem das LF, desses resíduos são 10% destinados
para os aterros e 90% destinados para os incineradores.
Embora a China seja um dos maiores produtores de lâmpadas fluorescentes
do mundo, neste país não há nenhuma legislação para o descarte deste resíduo ou
para qualquer outro perigoso (MIIT apud ZHANG et al., 2016). Desta maneira,
evidencia-se que não tem sido somente um problema brasileiro.
Pode-se observar, na Tabela 6, que nos resíduos sólidos urbanos que contém
mercúrio em sua composição, 13,7% corresponde a equipamentos elétricos,
incluso neles as lâmpadas fluorescentes.
Tabela 6 — Distribuição percentual de produtos que contém mercúrio em resíduos sólidos
urbanos
Produtos
Quantidade (%)
Pilhas e baterias

72,0

Equipamentos elétricos

13,7

Termômetros

6,9

Termostatos

3,3

Pigmentos

1,2

Uso odontológico

1,2

Resíduos de pintura

0,9

Interruptores de mercúrio

0,8

Total

100

Fonte: DPPEA (2004) apud Durão Junior e Windmöller (2008)
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A seguir, será apresentado quais são as medidas e as ações, que estão sendo
implantadas no país, para que ocorra uma melhora nessas projeções sobre o
descarte desse resíduo sólido perigoso.
2.3.2. Nível Nacional
Um passo importante realizado na gestão das lâmpadas fluorescentes em nível
nacional, foi a anuência da PNRS 12.305/2010 e o Decreto Federal 7.404/2010,
como consequência, foi realizado o acordo setorial de lâmpadas mercuriais que
obriga os importadores, fabricantes e distribuidores a coletar essas lâmpadas para
posterior tratamento e descontaminação (BRASIL, 2010c; BRASIL, 2010b).
O Brasil é um país com dimensões continentais, o que pode dificultar as metas
do acordo setorial e da PNRS 12.305/2010, que é de atingir em 2019, a coleta deste
resíduo perigoso em 20% (DEGRA; GOBI, 2015). Com as pesquisas realizadas
nesse trabalho, foi verificado que o acordo setorial de lâmpadas mercuriais, obrigou
que o sistema de logística reversa de LF iniciasse no país.
Para Junior e Windmöller (2008), somente 6% do estoque de lâmpadas
queimadas do país recebeu o tratamento de descontaminação. Além disso os custos
com a descontaminação dos resíduos das lâmpadas fluorescentes ainda são altos.
Na Constituição Federal de 1988, em seus artigos 23, 182 e 225,
respectivamente, citaram:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios: VI – proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade
de vida e o meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente
(BRASIL, 1998).
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Para o melhor desenvolvimento e regulamentação dos artigos 182 e 183 da
Constituição Federal, surgiu a Lei n° 10.257 de 10 de julho de 2001, o Estatuto da
Cidade, que em seu artigo 2, diz:
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e
ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
II – gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade
na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas
e projetos de desenvolvimento urbano;
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição
espacial da população e das atividades econômicas do Município e
do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o
meio ambiente;
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
f) a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental;
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural
e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e
arqueológico;
XVII - estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas
edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos
e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos
ambientais e a economia de recursos naturais (BRASIL, 2001, p. 1).

Conforme a Lei Federal n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, conhecida
como a LDB, tem como objetivo estabelecer as diretrizes e bases da educação
nacional, em seu artigo 1, citou a importância da convivência humana nas
organizações da sociedade civil.
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e
à prática social (BRASIL, 1996, p.1).

48

Desta mesma lei, no artigo 3, citou no texto que o ensino deverá ser
ministrado com base em vários princípios, entre eles deverá ser vinculado a
educação escolar com o trabalho e as práticas sociais.
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas
sociais (BRASIL, 1996, p.1).

Para empreendimentos do Sistema Nacional de Habitação (SNH), as
especificações mínimas para o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), aprovado pela Portaria n° 146 de 26
de abril de 2016, citou que os empreendimentos devem ter local projetado para o
descarte de resíduos sólidos de coleta seletiva e rejeitos, mas não especifica o
descarte de lâmpadas fluorescentes (BRASIL, 2016). Deste produto, salienta-se
somente a sua eficiência energética, que devem ser usadas nas áreas condominiais
internas, os produtos de iluminação com Selo Procel ou Ence (SECRETARIA
NACIONAL DE HABITAÇÃO, 2016). Sendo o Ence também uma etiqueta nacional
de conservação de energia.
A Caixa Econômica Federal (2010), elaborou um guia para as edificações
residenciais

financiadas

para

que

esses

empreendimentos

habitacionais

adquirissem o Selo Casa Azul, estimulando assim, construções mais sustentáveis.
No Brasil, a certificação do Leadership in energy and environmental design
(LEED), é mais comum em prédios comerciais do que nos residenciais. Para um
edifício adquirir essa certificação são necessários atender oito quesitos importantes
de serem implantados nos edifícios. Na mesma linha deste certificador, foi lançado
em 2012, o referencial GBC Brasil Casa, tendo o mesmo foco que é projetar,
construir e operar residências e edifícios residenciais que possuem alto
desempenho econômico, social e ambiental. Os critérios de atendimento são:
implantação, uso racional de água, energia e atmosfera, materiais e recursos,
qualidade ambiental interna, requisitos sociais, inovação, projeto e critérios
regionais. Sendo o critério de materiais e recursos há o plano de gerenciamento de
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resíduos da construção e operação. Os níveis de certificação do Referencial GBC
Brasil Casa, são: Platina, Ouro, Prata e Bronze (LEED, 2014).
Já para adquirir a certificação Aqua-HQE, o empreendedor deve se
comprometer em atender o desenvolvimento sustentável e isso ocorre desde o início
do projeto. Para essa certificação é necessária a implantação de um sistema de
gestão do empreendimento (SGE) e o atendimento de 14 categorias de qualidade
do empreendimento (QAE), e são distribuídos da seguinte forma:
1- Relação do edifício com seu entorno; 2- Escolha integra de
produtos, sistemas e processos construtivos; 3- Canteiro de obras de
baixo impacto ambiental; 4- Gestão da energia; 5- Gestão da água;
6- Gestão de resíduos de uso e operação do edifício; 7Manutenção- Permanência do desempenho ambiental; 8- Conforto
higrotérmico; 9- Conforto acústico; 10-Conforto visual; 11- Conforto
olfativo; 12- Qualidade sanitária dos ambientes; 13- Qualidade
sanitária do ar e 14- Qualidade sanitária da água (AQUA, 2015).

Os níveis desta certificação são: base, boas práticas, e as melhores práticas.
Em relação as Normas Brasileiras, a NBR 12235, que estabelece critérios para
o armazenamento de materiais perigosos, define que o local deve ser bem ventilado
e o piso impermeabilizado e com sistema de drenagem para que os líquidos sejam
tratados para o armazenamento de materiais perigosos (ABNT, 1992). A nível
nacional, há também as NBR 15575 e NBR 14037 (ABNT, 2013; ABNT, 1998). A
primeira foi criada em 2008 e revisada em 2013, trata do desempenho das
edificações habitacionais até seis pavimentos, e deixa evidente a importância do
desempenho das edificações, incluindo a fase de uso e operação (fase de
manutenção). Os objetivos desta norma, são evitar patologias e desconfortos no uso
das edificações. As construções dos edifícios devem apresentar projetos detalhados
e definições técnicas antes do início das obras, pois um dos inconvenientes nas
edificações são apontados na fase de projeto e na pior situação na ausência deles.
Observa-se que na gestão de resíduos sólidos perigosos ou não, as unidades
habitacionais não são projetadas para atender essa questão.
Em relação a NBR 14037, tem como objetivo estabelecer o conteúdo a ser
incluído no Manual de operação, uso e manutenção das edificações (ABNT, 1998).
Sendo assim, neste manual são relevantes a inclusão do descarte correto dos
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produtos utilizados nas edificações, quando esses se transformam em resíduos,
principalmente os resíduos perigosos, como é o caso do tema desta pesquisa.
Juntamente a isso, foi encontrado no estudo de Mora (2005), que em obras
civis e de arquitetura, sempre serão necessários: a manutenção dos edifícios e dos
equipamentos que os compõem. No entanto, dependendo da forma de descarte dos
resíduos gerados, pode ocorrer impactos negativos no meio ambiente. Contribuir
com o descarte correto dos resíduos e posterior reciclagem, permite assim, que o
ciclo de vida dos materiais aumentem, poupando recursos naturais.
No estudo de Mandelli (1997), aponta-se que nas edificações habitacionais não
há local destinado aos resíduos sólidos, sendo armazenados nos mais variados e
improvisados ambientes de uma residência. Outro estudo comparativo entre duas
obras residenciais plurifamiliares foi a pesquisa de Arnosti Junior e Trinca (2015),
que constatou a importância da implantação e o desempenho do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos, melhorando o ambiente organizado e condições
de segurança com a aplicação da PNRS.
No Brasil, os danos causados ao meio ambiente pelo descarte irregular deste
produto, é crime ambiental e a responsabilidade penal está prevista no art. 225
parágrafo 3 da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n° 9.605/1998, sendo
chamada de lei de crimes ambientais. Aquele que praticar o crime ambiental ou
deixar de impedi-los, ao invés de imediatamente informar aos órgãos competentes
sobre acidentes com produtos perigosos pode acarretar em detenção de um a três
anos e multa, conforme prevê o art. 68 da Lei n° 9.605/1998 (BRITO; GUARNIERI,
2013).
O transporte das lâmpadas é uma das partes mais onerosas do processo, e
transitar nas grandes cidades aumenta os custos. Por exemplo, é exigido o
documento de autorização pela Cetesb para trafegar no Estado de São Paulo e
outra da prefeitura para circular pelo município (DEGRA, GOBI, 2015b; MOURÃO,
SEO, 2012).
Quanto

a

identificação

para

o

transporte

terrestre,

o

manuseio,

a

movimentação e o armazenamento das lâmpadas fluorescentes, assim como
qualquer outro resíduo perigoso, é necessário atender as NBR 7500, NBR 7501 e
NBR 7503 (ABNT, 2013; ABNT, 2011; ABNT, 2016).
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A Resolução do Conama n° 275, “estabelece o código de cores para
diferentes tipos de resíduos sólidos”. No caso das lâmpadas fluorescentes, que é um
resíduo perigoso, foi adotada a cor laranja (CONAMA, 2001, p. 553).
Segundo informações da Reciclus (MMA, 2017), o setor de iluminação se
organizou, e a implantação dessa gestora teve início em dezembro de 2016,
iniciando a implantação do projeto piloto na Cidade de São Paulo.
O Governo Federal e o Ministério do Meio Ambiente ficaram responsáveis por
estabelecer acordos com o INMETRO para permitir a importação, somente das
lâmpadas fluorescentes mercuriais de empresas comprometidas financeiramente
com as iniciativas da entidade gestora, mesmo porque a grande maioria dos
produtos são importados (INMETRO, 2016) .
Outra informação importante, é que entrou em vigor, a Resolução n° 1 de 05 de
julho de 2016, no qual o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (CONMETRO, 2016), dispõe sobre a anuência nas importações
de lâmpadas mercuriais, para a articulação entre os envolvidos no sistema de
logística reversa, atendendo as diretrizes da Lei Federal n° 12.305/2010 (BRASIL,
2010c).
Na sequência, será apresentado quais são as medidas e ações em nível
estadual, que estão sendo implantadas no Estado de São Paulo, para que ocorra
uma melhora nessas projeções sobre o descarte desse resíduo sólido perigoso.

2.3.3. Nível Estadual
O Estado de São Paulo, é composto por 645 municípios, e existe um
programa do Governo Estadual em que todos os municípios tem a possibilidade de
participar, e que estimula as iniciativas ambientais no estado. Este programa foi
lançado em 2007, antes da PNRS 12.305/2010, é o Programa Município Verde Azul
– PMVA, foi criado para que houvesse a possibilidade de medir e incentivar ações
ambientais nos municípios (MUNICÍPIO VERDE AZUL, 2017).
Os municípios devem atender dez diretivas que norteiam os objetivos do
programa PMVA, sob os temas: esgoto tratado, resíduos sólidos, biodiversidade,
arborização urbana, educação ambiental, cidade sustentável, gestão de águas,
qualidade do ar, estrutura ambiental e conselho ambiental. No final de cada ciclo
anual é publicado o “Ranking Ambiental dos Municípios Paulistas”. A participação
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dos municípios neste programa é um critério para a liberação do Fundo Estadual de
Controle a Poluição (FECOP). O FECOP, foi instituído em 2002, é vinculado com a
Secretaria do Meio Ambiente e conta com a CETESB como agente técnico
(PORTAL DO GOVERNO, 2016).
Em nível Estadual, há a Política Estadual Resíduos Sólidos 12.300/2006
(PERS), e sua regulamentação por meio do Decreto Estadual n° 54.645/09; Pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a Resolução SMA n°45, a Lei Estadual n°
10.888/2001 e o Decreto Estadual n° 45.643. Nestas legislações, são encontradas
muitas das premissas da PNRS 12.305/2010, ou seja, antes de 2010 pelo Governo
Estadual já havia preocupações relacionadas ao descarte deste resíduos perigoso,
conhecida hoje como logística reversa, geração de empregos, proteção ao meio
ambiente, erradicação dos lixões entre outros. Como por exemplo, o art. 4 da Lei
Estadual 12.300/2006:
Artigo 4º - São instrumentos da Política Estadual de Resíduos
Sólidos:
I - o planejamento integrado e compartilhado do gerenciamento dos
resíduos
sólidos;
II - os Planos Estadual e Regionais de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos;
X - o aporte de recursos orçamentários e outros, destinados
prioritariamente às práticas de prevenção da poluição, à minimização
dos resíduos gerados e à recuperação de áreas degradadas e
remediação de áreas contaminadas por resíduos sólidos;
XI - os incentivos fiscais, tributários e creditícios que estimulem as
práticas de prevenção da poluição e de minimização dos resíduos
gerados e a recuperação de áreas degradadas e remediação de
áreas
contaminadas
por
resíduos
sólidos;
XIII - os incentivos à gestão regionalizada dos resíduos sólidos;
XIV - as linhas de financiamento de fundos estaduais;
XV - a divulgação de dados e informações incluindo os programas,
as metas, os indicadores e os relatórios ambientais;
XVI - a disseminação de informações sobre as técnicas de
prevenção da poluição, de minimização, de tratamento e destinação
final
de
resíduos;
XVII
a
educação
ambiental;
XVIII - a gradação de metas, em conjunto com os setores produtivos,
visando à redução na fonte e à reciclagem de resíduos que causem
riscos
à
saúde
pública
e
ao
meio
ambiente;
XXII
o
incentivo
ao
seguro
ambiental;
XXIII - o incentivo mediante programas específicos para a
implantação de unidades de coleta, triagem, beneficiamento e
reciclagem
de
resíduos;
XXIV - o incentivo ao uso de resíduos e materiais reciclados como
matéria-prima;
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XXV - o incentivo a pesquisa e a implementação de processos que
utilizem as tecnologias limpas (SÃO PAULO, 2006, p.3).

Nesta mesma Lei, no capítulo V, cita os cuidados no transporte de resíduos
perigosos nos artigos:
Artigo 35 - Os resíduos perigosos que, por suas características,
exijam ou possam exigir sistemas especiais para acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento ou destinação final,
de forma a evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública,
deverão receber tratamento diferenciado durante as operações de
segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte,
tratamento
e
disposição
final.
Artigo 36 - O licenciamento, pela autoridade de controle ambiental,
de empreendimento ou atividade que gere resíduo perigoso
condicionar-se-á à comprovação de capacidade técnica para o seu
gerenciamento.
Artigo 38 - A coleta e gerenciamento de resíduos perigosos, quando
não forem executados pelo próprio gerador, somente poderão ser
exercidos por empresas autorizadas pelo órgão de controle
ambiental
para
tal
fim.
Artigo 39 - O transporte dos resíduos perigosos deverá ser feito com
emprego de equipamentos adequados, sendo devidamente
acondicionados e rotulados em conformidade com as normas
nacionais
e
internacionais
pertinentes.
Parágrafo único - Quando houver movimentação de resíduos
perigosos para fora da unidade geradora, os geradores,
transportadores e as unidades receptoras de resíduos perigosos
deverão, obrigatoriamente, utilizar o Manifesto de Transporte de
Resíduos, de acordo com critérios estabelecidos pela legislação
vigente.
Artigo 40 - Aquele que executar o transporte de resíduos perigosos
deverá verificar, junto aos órgãos de trânsito do Estado e dos
Municípios, as rotas preferenciais por onde a carga deverá passar, e
informar ao órgão de controle ambiental estadual o roteiro de
transporte (SÃO PAULO, 2006, p.14).

No caso do Plano Estadual de Habitação de São Paulo (PEH) de 2011, têm
como objetivo estabelecer diretrizes e orientações para a articulação intersetorial
das políticas públicas e dos investimentos, tendo como objetivo também integrar a
habitação e desenvolvimento urbano, econômico e socioambiental (CDHU, 2011).
Neste plano também prevê algumas diretrizes, entre uma delas, objetiva
medidas de gestão de sustentabilidade, estímulo a práticas de reciclagem e
aproveitamento dos resíduos sólidos, tendo como diretriz adoção de padrões de
qualidade do projeto e construção das moradias e do espaço urbano com a

54

finalidade de atender as necessidades da população, desenvolvendo melhorias nos
processos tecnológicos e de sustentabilidade ambiental (CDHU, 2011).
Juntando-se a isso, os edifícios novos e antigos quando implantam a coleta
seletiva, devem atender as solicitações do Decreto Estadual n° 56.819, de 10 março
de 2011, onde citou no artigo 2°:
Artigo 2 – Os objetivos deste regulamento são:
I – Proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco,
em caso de incêndio;
II – Dificultar a propagação de incêndio, reduzindo danos ao meio
ambiente e ao patrimônio;
III- Proporcionar meios de controle e extinção de incêndio;
IV- Dar condições de acesso para operações do Corpo de
Bombeiros;
V- Proporcionar continuidade dos serviços nas edificações e área de
risco (SÃO PAULO, 2011, p. 01)

Quanto a Resolução SMA n°45, “define as diretrizes para implementação e
operacionalização da responsabilidade pós-consumo no Estado de São Paulo e dá
as providências correlatas”. Como consta no art. 2°:
Artigo 2° - São obrigados a estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, mediante retorno dos produtos e embalagens após
o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos que, por
suas características, exijam ou possam exigir sistemas especiais
para acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte,
tratamento ou destinação final, de forma a evitar danos ao meio
ambiente e à saúde pública, mesmo após o consumo desses itens.
Parágrafo único - Fica inicialmente estabelecida a seguinte relação
de produtos e embalagens comercializados no Estado de São Paulo
sujeitos à logística reversa:
I - Produtos que, após o consumo, resultam em resíduos
considerados de significativo impacto ambiental:
g) Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz
mista; (SMA, 2015, p.2).

Embora em 2001, ainda não era adotado o termo logística reversa, havia a
preocupação com o descarte das lâmpadas fluorescentes. Contribuiu para o
descarte correto das lâmpadas fluorescentes, a Lei Estadual n°10.888/2001, que
dispõe sobre a necessidade do descarte adequado de produtos potencialmente
perigosos que contenham metais pesados. No artigo 2°, em seu parágrafo único,
pede a instalação de recipientes para os resíduos:
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Os recipientes de coleta serão instalados em locais visíveis e, de
modo explícito, deverão conter dizeres que venham alertar e
despertar a conscientização do usuário sobre a importância e
necessidade do correto fim dos produtos e os riscos que
representam à saúde e ao meio ambiente quando não tratados com
a devida correção (SÃO PAULO, 2001b, p.1).

O Decreto Estadual de São Paulo n° 45.643 de 26 de janeiro de 2001, obriga
a aquisição pela administração pública estadual de lâmpadas de maior eficiência
energética e com o menor teor de mercúrio, sendo as lâmpadas fluorescentes, até
aquele momento a melhor opção de tecnologia de iluminação.
Neste Decreto, no art.1 cita:
Artigo 1º - Os órgãos da administração direta do Estado, as
autarquias e as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público Estadual, somente deverão adquirir, respeitando as
especificações técnicas das instalações, lâmpadas de alto
rendimento e que apresentem o menor teor de mercúrio dentre
aquelas disponíveis no mercado, com base em laudos técnicos
fornecidos por institutos oficiais, ou laboratórios com reconhecida
competência técnica, atendendo às normas técnicas estabelecidas
na legislação (SÃO PAULO, 2001a, p.2).

O gerador de resíduos de lâmpadas fluorescentes, deve solicitar na CETESB
o CADRI, indicando o local de disposição final do material. Conforme Decisão de
Diretoria n° 120/2016/C e o relatório à diretoria n° 048/2016/c, de 01 de junho de
2016, publicado em 03 de junho de 2016, são isentos do CADRI os pontos de
coleta, desde que:
A dispensa do licenciamento para Ponto ou Local de Entrega, Ponto
de Entrega Voluntária – PEV, Ponto de Coleta, Central de
Recebimento ou Ponto de Concentração e Central de Triagem é
condicionada a que não ocorra o beneficiamento ou tratamento do
resíduo nestes locais, incluindo a separação de componentes,
trituração, transformação ou lavagem dos resíduos (CETESB, 2016b,
p.3)
.

Em entrevista com Soria (2016), as lâmpadas fluorescentes consumidas nas
escolas estaduais e a coleta desses produtos pós-uso, dependerá da administração
a ser observada. Como por exemplo, a Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo, têm um programa de descarte de lâmpadas fluorescentes, sendo que as
escolas armazenam o resíduo perigoso consumido e posteriormente um veículo
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passa recolhendo nas escolas os resíduos de lâmpadas fluorescentes que são
encaminhados para a empresa de descontaminação.
Em relação ao consumo de LF no país, segundo Thornton (2011), é ao redor
do Estado de São Paulo, em um raio de 600 quilômetros que abrange 80% das LF
distribuídas do país, conforme apresentada na Figura 4.

Figura 4 — Produção e descarte de lâmpada fluorescente

Fonte: Thorton (2011)

A seguir será apresentado quais são as medidas e ações em nível municipal,
que estão sendo implantadas no Município de São Paulo, para que ocorra uma
melhora nessas projeções sobre o descarte desse resíduo sólido perigoso.
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2.3.4. Nível Municipal

Na Cidade de São Paulo, a Lei Municipal n° 12.653/98, fixa normas que
estabelecem de forma correta sobre o descarte de lâmpadas fluorescentes. Nos
artigos:
“Art. 1º Fica proibido o descarte como lixo comum de lâmpadas fluorescentes” (SÃO
PAULO,1998).
No artigo 3°, o Poder Executivo deveria ter criado serviço de coleta especial
deste resíduo perigoso, e que deveria ser recolhido e destinado a reciclagem:

Art. 3º Fica o Poder Executivo obrigado a criar um serviço voltado à
coleta do lixo especial constituído por lâmpadas fluorescentes
descartadas. O lixo recolhido nos termos do caput deste artigo
deverá ser, quanto possível, destinado à reciclagem, nos termos
mais vantajosos para o Poder Público Municipal, ou depositado em
local próprio adequado para lixo tóxico (SÃO PAULO, 1998, p.1).

No artigo 4°, na Lei o Poder Público deveria executar ações de divulgação
para esclarecimentos da periculosidade deste resíduo:
Art. 4º Fica o Poder Público obrigado a executar campanha de
esclarecimento da população sobre o perigo para a saúde pública do
mercúrio
usado
nas
lâmpadas
fluorescentes
quando
inadequadamente utilizadas e sobre o caráter tóxico dessas mesmas
lâmpadas quando descartadas como lixo (SÃO PAULO, 1998, p.1 ).

Na Cidade de São Paulo, em relação a Lei Municipal n° 14.898 de 03 de
fevereiro de 2009, ficam a Prefeitura de São Paulo, as autarquias, os órgãos
municipais de administração direta, indireta e as empresas municipais a coletar as
lâmpadas fluorescentes defeituosas ou que não funcionem mais e sejam
encaminhadas para a reciclagem ou reaproveitamento em todas as dependências
públicas da Cidade de São Paulo (SÃO PAULO, 2009b). Essa lei solicita que os
resíduos perigosos sejam encaminhados para a reciclagem, porém não informa que
antes disso o produto pós-consumo deve ser descontaminado (SÃO PAULO,
2009b). Já o Decreto Municipal n° 50.446/2009, regulamenta o transporte de
materiais perigosos no Município de São Paulo (SÃO PAULO, 2009a).
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No Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo,
de 2014, consta como objetivo:
Da mesma forma, os objetivos gerais do PGIRS não diferem
daqueles traçados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos:
proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, o estímulo à
adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e
serviços, incentivo à indústria da reciclagem, a gestão integrada de
resíduos sólidos, a capacitação técnica continuada na área de
resíduos sólidos, a regularidade, continuidade, funcionalidade e
universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos, a prioridade, nas aquisições
e contratações governamentais, para produtos reciclados e
recicláveis, a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. No entanto,
considerando-se o período de intervenção do Plano foram definidos
objetivos específicos a serem alcançados em períodos também
definidos, de forma a que, progressivamente, se alcancem os
objetivos gerais (SÃO PAULO, 2014b, p. 6).

No parágrafo seguinte do texto da PGIRS da Cidade de São Paulo, expõe-se a
responsabilidade compartilhada pelo órgão público, perante aos produtos obrigados
a atender à logística reversa:

A implementação da diretriz e desses objetivos estão expressos no
estabelecimento de metas a serem atingidas pelo poder público e
também pelos geradores privados, de forma articulada,
particularmente no tocante à eliminação da presença dos resíduos
nos aterros, implementação das coletas seletivas do conjunto dos
resíduos, especialmente para aqueles tipos de resíduos obrigados
imediatamente à logística reversa, em determinados prazos (SÃO
PAULO, 2014b, p. 6).

Foi citado também na PGIRS 2014 da cidade que:
Existem atualmente alguns pontos de recolhimento de lâmpadas
usadas, todos eles disponibilizados por redes de comércio varejista e
de materiais de construção, nas quais existem displays e contêineres
para o acondicionamento das lâmpadas. No Estado de São Paulo
foram identificadas 03 unidades de processamento e recuperação de
lâmpadas: Cotia, Paulínia e Itupeva, todas próximas à capital (SÃO
PAULO, 2014b, p.33).
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No Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 2014 da Cidade de
São Paulo, citou a estimativa de uso doméstico do produto em questão, no qual será
futuramente resíduos de lâmpadas fluorescentes:
No tocante às lâmpadas pós-consumo, dado da Secretaria Estadual
de Meio Ambiente estima a presença, em média, de 4 lâmpadas
incandescentes e 4 fluorescentes por domicílio, o que aponta para a
existência de mais de 14 milhões de unidades fluorescentes, apenas
nos domicílios paulistanos (SÃO PAULO, 2014b, p. 175).

Citou também na PGIRS, a importância dos pequenos geradores no descarte
correto deste resíduo:
Entretanto, também há a responsabilidade dos pequenos geradores,
nos domicílios e estabelecimentos, e dos grandes geradores, como é
o caso de grandes empreendimentos comerciais, industriais e de
serviços, que deverão implantar, em seus Plano de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos (PGIRS), a previsão de coleta seletiva, logística
reversa e destinação adequada das lâmpadas usadas (SÃO PAULO,
2014b, p.178).

Sendo assim, por meio das informações expostas, têm-se um panorama
parcial de informações sobre todos os níveis da gestão pública envolvidas na
logística reversa de LF. Nas legislações mencionadas anteriormente, houve a
preocupação com os resíduos de LF em vários aspectos, quanto ao seu descarte,
recipientes coletores, divulgação para a população, entre outros. O fato é que
mesmo diante dessas legislações, pouco foi realizado na prática.
Já a Lei Municipal n° 12.936 de 07 de dezembro de 1999, que alterou a
redação do Código de Obras e Edificações da Cidade de São Paulo, Lei Municipal
n° 11.228 de 04 de junho de 1992, impõe o planejamento de local para abrigo de
diversos tipos de lixo (orgânico, reciclável e tóxicos, citando nesta lei: as pilhas e as
baterias) para obter o certificado de conclusão, mas somente para qualquer nova
edificação com mais de 750 m² (SÃO PAULO, 1992; SÃO PAULO, 1999). Em
relação ao resíduo de LF não há nenhuma solicitação para planejamento em projeto
para o armazenamento do resíduo, precisando ser revisado para atender o sistema
de logística reversa de LF e estar de acordo com a PNRS (SÃO PAULO, 1992; SÃO
PAULO, 1999). E mesmo com a recente revisão do novo código de obras (COE) da
Cidade de São Paulo, a Lei Municipal n° 16.642/2017 e regulamentada pelo Decreto
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n° 57.776/2017, não houve consideráveis alterações em relação ao descarte de
resíduos nas edificações (SÃO PAULO, 2017a; SÃO PAULO, 2017b).
Juntamente a isso, nos edifícios comerciais, por exemplo, a armazenagem nos
distribuidores de LF, é um desafio por não ter espaço físico adequado nos pontos de
venda desse produto (MOURÃO; SEO, 2012).
Segundo estudo de Tronco (2005), em seu trabalho sobre a implantação do
programa de coleta seletiva, foram estudados quatro conjuntos habitacionais na
Cidade de São Paulo, nos quatro os moradores tinham dificuldades para a
separação, manuseio e armazenamento dos resíduos sólidos, na qual foi apontada
a falta de um local adequado para o armazenamento dos recicláveis nos
apartamentos, ocorrendo inconvenientes como: a obstrução e perda de espaços nos
ambientes, obstrução nos espaços nos espaços de circulação, visual antiestético na
área coletiva e garagem.
Sendo assim, tornam-se relevantes, que sejam projetados locais apropriados
para armazenamento temporário para o descarte do resíduo estudado nos edifícios
residenciais e nos comerciais.
De qualquer forma, o descarte adequado dos resíduos de LF, devem ser
encaminhados

para

a

descontaminação

do

mercúrio

para

posterior

reaproveitamento dos componentes, conforme prevê a PNRS. A seguir serão
apresentadas as tecnologias de descontaminação do mercúrio.

2.4 Tecnologias de Descontaminação do Mercúrio

As tecnologias de descontaminação de mercúrio das lâmpadas fluorescentes,
podem ser encontradas com a realização ou não da separação dos materiais. Os
processos que são realizados com a separação dos materiais, contribuem no
prolongamento do ciclo de vida dos seus componentes e atendem a PNRS 12.305.
No Brasil, são utilizadas tecnologias como a moagem simples, moagem com
tratamento térmico, moagem com tratamento químico, tratamento por sopro e o
processo de solidificação.
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2.4.1 Moagem simples
No processo comum de moagem simples, ocorre a quebra das lâmpadas
diminuindo o seu volume e por um sistema de exaustão o mercúrio é captado, essa
tecnologia não separa os demais componentes. Sendo um tratamento móvel e mais
barato (SÃO PAULO, 2014a; TRAMPPO, 2016).
O processo de trituração de topo de tambor é um dispositivo mecânico que se
encaixa no topo de um tambor de 200 litros, mas os componentes não são
separados e no tambor vai conter o mercúrio (resíduo perigoso), pó de fósforo, vidro
e os metais tudo misturado. Com esse processo, ocorre a liberação do mercúrio que
é retido nos filtros, não sendo tão eficiente como é previsto na PNRS 12.305/2010
(APLIQUIM BRASIL RECICLE, 2010)
Dos sistemas que utilizam essa tecnologia, o mais conhecido é o Bulb eater,
formado por um moinho de lâmpadas em que é encaixada sobre um tambor
metálico e o sistema de exaustão capta o vapor de mercúrio. O vapor passa por dois
filtros sendo um de tecido e o outro de carvão ativado. O mercúrio que evapora é
retido na forma de sulfeto de mercúrio (insolúvel), conforme fluxograma apresentado
na Figura 5.
Figura 5 — Fluxograma do processo de moagem simples de lâmpada fluorescente

Fonte: a própria autora
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No processo de trituração das lâmpadas, pode ocorrer a liberação de
mercúrio se os equipamentos não estiverem funcionando corretamente e se os
operadores

não

estiverem

utilizando

os

equipamentos

adequadamente, pode se tornar uma ameaça à saúde

de

segurança

(ENVIRONMENT

PROTECTION AGENCY, 2004).
A vantagem deste sistema é a praticidade que pode ser adaptado a um leito
vibratório seguido de uma peneira para a separação dos demais materiais. A
desvantagem deste sistema é que essa tecnologia não retira o mercúrio impregnado
nas partes internas do vidro. O mercúrio que poderia ser recuperado, fica retido nos
filtros que serão encaminhados para os aterros (MOMBACH; RIELLA; RUHNEN,
2008).
Segundo informações da EPA (apud APLIQUIM BRASIL RECICLE, 2010),
triturar lâmpadas compostas de mercúrio é diferente de reciclá-las, em que todos os
componentes são tratados e recuperados. No sistema utilizado por tambores, as
lâmpadas fluorescentes são quebradas propositalmente e trituradas para diminuir o
volume destas, mas não recupera o mercúrio (APLIQUIM BRASIL RECICLE, 2010).
Esse processo, pode ser a primeira etapa para reciclá-las, se os resíduos forem
submetidos a desmercurização térmica e destilação, para recuperar o mercúrio.

2.4.2 Moagem com tratamento térmico

É a tecnologia mais usual em diversas partes do mundo (SÃO PAULO,
2014a; TRAMPPO, 2016). Passando por dois processos, o primeiro de
esmagamento e a posterior destilação do mercúrio. No processo de esmagamento
se têm a separação dos componentes em cinco classes: terminais de alumínio,
pinos de latão, vidro, poeira fosforosa rica em mercúrio e isolamento baquelítico.
Inicia-se a moagem por um processador, separando a poeira de fósforo com
mercúrio, após as lâmpadas serem quebradas.
Depois que houve o esmagamento, o resto das partículas passam por
separação centrífuga (poeira retirada do filtro e transferida para uma unidade de
destilação para recuperar o mercúrio). Os restante dos componentes são limpos,
testados para verificar a presença do mercúrio e posteriormente enviados para a
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reciclagem. A poeira é destinada a retortagem, onde o mercúrio é aquecido até a
vaporização (processo de recuperação do mercúrio presente na poeira fósforo e
com temperatura acima do ponto de ebulição do mercúrio 357°C). O material
vaporizado é condensado e coletado por decantadores especiais e após isso terá
um tratamento adicional (borbulhamento em ácido nítrico) o material é purificado.
Esse processo foi desenvolvido na década de 1970, pela Mercury Recovery
Technology-MRT da Suécia, foi a primeira empresa no mundo a realizar o
tratamento de lâmpadas. No estudo de Park e Rhee (2016), afirma que em dois
diferentes métodos que utilizam o processo térmico com temperatura acima de
400°C na retorta, tempo de retorta de 6 h, foram de ótimas condições e o pó de
fosfóro foi considerado seguro e não perigoso. É uma ótima tecnologia, mas ainda
onerosa, pela pequena escala de produção (SÃO PAULO, 2014a; MERCURY
RECOVERY TECHNOLOGY, 2017), conforme fluxograma da Figura 6.

Figura 6 — Fluxograma do processo com tratamento térmico de LF

Fonte: a própria autora
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Nesse processo há a separação dos componentes, metais, vidro, pó de
fósforo misturado com o mercúrio, e que é submetido a desmercurização térmica e
destilação ocorrendo a recuperação de mercúrio, atendendo a PNRS.

2.4.3 Moagem com tratamento químico

Processo dividido em duas fases: esmagamento e contenção do mercúrio. O
esmagamento é feito com a lavagem do vidro; a quebra da lâmpada ocorre sob a
água, para que o mercúrio seja retido, evitando que o vapor de mercúrio escape
para a atmosfera. Posteriormente há a separação das partes com vidro e metal,
esses materiais devem ser levadas para a reciclagem. O líquido de lavagem é
decantado ou filtrado para remoção do pó de fósforo. O líquido composto com
mercúrio é tratado quimicamente, desde que o mercúrio fique insolúvel na água. Há
um processo de destilação onde o mercúrio é retirado para a reciclagem. Esse
processo depende da utilização de água, é importante que esta seja constantemente
reciclada (SÃO PAULO, 2014a). Para melhor entendimento, segue a Figura 7.

Figura 7 — Fluxograma do processo com tratamento químico

Fonte: a própria autora

65

2.4.4 Tratamento por Sopro

Esse processo foi criado especialmente para lâmpadas com o formato
tubular. Sendo uma alternativa para a reciclagem do vidro. A primeira etapa do
processo é a quebra dos soquetes das extremidades, por um sistema de
aquecimento e resfriamento. Com a retirada dos soquetes, o tubo de vidro recebe
um sopro de ar em na parte interna do vidro e o pó de fósforo com mercúrio é
retirado, passando por um processo de ciclones e filtro do carvão ativado, que retira
o fósforo contido na mistura. O mercúrio gasoso não escapa para o ambiente, e não
é possível a remoção de todo o mercúrio da lâmpada.
O centro incubador de empresas tecnológicas da USP desenvolveu um tipo
de tratamento por sopro, utiliza um sistema a vácuo de alta temperatura. Sendo
possível a separação do mercúrio dos outros materiais. O equipamento permite,
com a extração do mercúrio, que os outros materiais sejam reutilizados sem risco de
contaminação (SÃO PAULO, 2014a). Para o melhor entendimento, foi elaborado o
fluxograma deste processo, conforme Figura 8.
Figura 8 — Fluxograma do processo com tratamento por sopro de lâmpada fluorescente
tubular

Fonte: a própria autora
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2.4.5 Processo de solidificação (encapsulamento)
Nesse processo ocorre o esmagamento do resíduo, no qual a lâmpada pode
ser quebrada por via seca ou úmida; e os materiais que resultam são encapsulados
em concreto ou materiais ligantes e enviados a aterros, conforme apresentado na
Figura 9.
Figura 9 — Fluxograma do processo de encapsulamento de LF

Fonte: a própria autora

2.4.6 Empresas de Descontaminação do Mercúrio

As informações tratadas neste capítulo foram organizadas, e são expostas as
informações das empresas encontradas no país,

com os processos de

descontaminação, a localização, as vantagens e as desvantagens, conforme
apresentado no Quadro 4. Percebeu-se, conforme visto anteriormente, quais são os
tratamentos que contribuem com a logística reversa de LF perante a PNRS
12.305/2010.
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Quadro 4 — Empresas de tratamento e processos de descontaminação de LF (continua)

PROCESSOS

VANTAGENS

Moagem simples
É o sistema de moagem
simples, onde ocorre o
rompimento das lâmpadas
por meio de um Sistema de
sucção, que contribui com
a remoção parcial do
mercúrio.
Na
maioria
desses
processos
os
componentes não são
separados e geralmente
são encaminhados para
aterro industrial.

Deslocamento
equipamento
simples;

do
é

Diminuição
do
volume do resíduo;
Com adaptação de
um leito vibratório e
peneira, poderá haver
a separação dos
componentes;
É
um
barato.

processo

DESVANTAGENS

ONDE É UTILIZADO

ÍNICIO DAS
ATIVIDADES

EMPRESAS DE TRATAMENTO QUE UTILIZAM O
PROCESSO

AUTORES
ESTUDO

Deverá ter controle da
emissão de gases;
Normalmente
não
separa
os
componentes;

In company;
Mercado nacional;
Mercado internacional

2007
2005
2001

Sistema Bulb eater;
Ambiensys;(Curitiba- P.R.)
Naturalis Brasil (Jundiaí- S.P.)
Limpex (Manaus – A.M.);
Neutrofix (Salvador – B.A.);
Ecoletas (Fortaleza – C.E.);
Belfort Ambiental (Brasília – D.F.);
Podium serviços (Campo Grande - M. S.);
Servmetro (Belo Horizonte - M. G.);
Verde Gaia (Belo Horizonte - M. G.);
Pró-Ambiental (Lavras – M. G.);
Bap Light (Londrina- P.R.));
Tecsil (Pernambuco);
Rest Ambiental (Resende – R.J.);
Recilux (Canoas – R.S.);
DDN (Camboriu – S.C.);
Ecofaq (Cocal do Sul – S.C.);
Recilux (São João do Sul – S.C.));
Ecoluz (Jaraguá do Sul – S.C.);
Ecoeficiência (São José – S. C. );
Terra Nova Ambiental (São Bento do Sul S. C.);
Bulbess (São José dos Campos- S.P.);
Dionísio Ambiental (Ribeirão Preto-S.P.);
Ecoprocessos ( Salto- S.P.);
Green Company (São Paulo-S.P.);
Ponto final (Presidente Prudente- S.P.);
Recicla Lâmpadas (Limeira-S.P.);
Ambicamp (Indaiatuba- S.P.);
Supply Service (Tapiraí-S.P.);
Mejan Ambiental (Votuporanga-S.P.) e
Peterline (Santos- S.P.)

BACILA; FISHER;
KOLICHESKI,
2014;

Não retira o mercúrio
impregnado no vidro.

DO

SÃO PAULO,
2014a;
RAPOSO, 2001.
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Quadro 4 — Empresas de tratamento e processos de descontaminação de lâmpada fluorescente (continuação)

PROCESSOS

VANTAGENS

DESVANTAGENS

ONDE É UTILIZADO

Há a recuperação do
mercúrio
por
tratamento térmico;
Separa
os
componentes
do
resíduo.

É um processo oneroso;
Sistema não é móvel.

Na
empresa
descontaminação;

Há a recuperação do
mercúrio
por
tratamento químicos;
Separa
os
componentes
do
resíduo.

É um processo oneroso;
Sistema não é móvel.

ÍNICIO DAS
ATIVIDADES

EMPRESAS DE TRATAMENTO QUE UTILIZAM O
PROCESSO

AUTORES
ESTUDO

DO

1985
2003

Apliquim Brasil Recicle (Paulínia- S.P.);
Tramppo (Osasco - S.P);

BACILA;FISHER;
KOLICHESKI,
2014;

Moagem com tratamento
térmico
É
o
processo
que
primeiramente ocorre a
quebra do resíduo e
destilação do mercúrio.
Na retorta há a vaporização
do mercúrio à 380°C. Ë
considerada a melhor a
alternativa de tratamento
por recuperar o mercúrio e
contribui com a PNRS
12.305/2010.
Moagem com tratamento
químico
É
o
processo
que
primeiramente ocorre a
quebra do resíduo. Após
isso, ocorre a lavagem do
vidro e a separação do
mercúrio com o pó
fosfórico que é realizada
pela adição de elementos
químicos. Com isso, há a
recuperação do mercúrio,
que contribui com a PNRS
12.305/2010.

de

Mercado nacional.
SÃO PAULO,
2014a;
PARK; RHEE,
2016.

Na
empresa
descontaminação;
Mercado nacional.

de

1998
1997
1997
1987

HG Descontaminação (Nova Lima - M.G.);
Mega Reciclagem (Curitiba - P.R.)
Recitec (Pedro Leopoldo - M.G.)

BACILA;FISHER;
KOLICHESKI,
2014;
SÃO PAULO,
2014a;
RAPOSO, 2001.
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Quadro 4 — Empresas de tratamento e processos de descontaminação de lâmpada fluorescente (conclusão)

PROCESSOS

VANTAGENS

DESVANTAGENS

ONDE É UTILIZADO

Tratamento por Sopro
É o processo em que é
possível o tratamento
somente das LF com o
formato tubular, na qual as
extremidades são rompidas
com
aquecimento
ou
resfriamento
e
uma
corrente de ar é soprada,
ocorrendo o arrastamento
de parte do pó fosfórico
com o mercúrio.

Separa
os
componentes
do
resíduo;
Mercúrio gasoso não
escapa
para
o
ambiente;
O tratamento por
sopro à vácuo, pode
separar
os
componentes do pó
fosfórico e mercúrio.

Tratamento somente
para o formato tubular;
O tratamento por sopro
convencional, arrasta
somente parte do pó
fosfórico e mercúrio.

Mercado nacional

EMPRESAS DE TRATAMENTO QUE
UTILIZAM O PROCESSO

AUTORES DO ESTUDO

Silex (Gravatai, R.S.)
SÃO PAULO, 2014a;
BACILA;FISHER;
KOLICHESKI, 2014.

SÃO PAULO, 2014a;
BACILA; FISHER;
KOLICHESKI, 2014.

Processo de solidificação
(encapsulamento)
No
processo
de
solidificação
ou
encapsulamento, ocorre a
quebra do resíduo de
lâmpada
fluorescente
tendo
como
material
protetor o concreto e
posteriormente destinado
para o aterro.

ÍNICIO DAS
ATIVIDADES

Diminuição
do
volume do resíduo.

Encaminhados para o
aterro.

Mercado nacional
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Como

apresentado

no

Quadro

4,

há

diferentes

processos

de

descontaminação do resíduo sólido de lâmpada fluorescente disponíveis no país. No
país, foram encontradas empresas de tratamento e descontaminação de LF com
processos: de moagem simples, de moagem com tratamento térmico, moagem com
tratamento químico; tratamento por sopro e encapsulamento. No estado de São
Paulo foram encontradas várias empresas que possuem o processo de moagem
simples e somente duas empresas que possuem o processo de moagem com
tratamento térmico (atende a PNRS por fazer a recuperação do mercúrio). Em
relação a Cidade de São Paulo, embora esta seja atendida pelas empresas que
possuem o processo com tratamento térmico, nela foi localizada somente uma
empresa com o processo de moagem simples.
Os processos térmicos e químico são os mais recomendados, por permitir a
recuperação do mercúrio (BACILA; FISCHER; KOLICHESKI, 2014; BRASIL, 2010).
Ou seja, apenas dois deles atendem a PNRS na recuperação de seus componentes.
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2.5 Reciclagem das Lâmpadas Fluorescentes após descontaminação

Em atendimento a PNRS 12.305/2010 e a Resolução SMA n°45/2015, os
materiais encontrados na lâmpada fluorescente podem ser reciclados após a
descontaminação do mercúrio. Os materiais encontrados neste produto são: o vidro,
metais ferrosos e não ferrosos, e os pós fluorescentes (com mercúrio e terras raras).
Esses materiais não tem valor comercial. O mercúrio é removido com
tratamento térmico do pó fosfórico e do vidro. O tratamento das lâmpadas
fluorescentes tem um custo elevado, sendo quase o mesmo valor do produto no
momento da compra (THORNTON, 2011). Conforme Tabela 7, segue os valores dos
subprodutos resultantes do processo de reciclagem das lâmpadas

Tabela 7 — Valores dos subprodutos resultantes do processo de reciclagem de LF
Material

Unidade

Valor Unitário (R $)

Alumínio

Tonelada

1.200,00

Latão

Tonelada

1.200,00

Mercúrio

Quilograma

1.400,00

Vidro

Tonelada

entre 140,00 a 450,00

Pó de fósforo

SI

SI

SI – sem informação
Fonte: Adaptado de Bulbox (2009)

No estudo de Bacila, Fischer e Kolicheski (2014), a quantidade de resíduos
de lâmpadas fluorescentes tendem a aumentar e citaram que a logística reversa de
LF é cada vez mais importante para reverter o cenário atual da destinação das LF
que vão para os aterros, para evitar os impactos ambientais negativos. Além do
vidro, metais, o pó fluorescente é um dos materiais obtidos da reciclagem de LF e
apresenta potencial de valorização por conter elementos de terras raras, citaram
ainda que as tecnologias para a extração deste já existem.
O desperdício de materiais provenientes da reciclagem das lâmpadas
fluorescentes é grande no Brasil. Considerando os resíduos gerados em 2012,
foram aproximados 260 milhões de unidades de lâmpadas fluorescentes. Adotando,
o índice de reciclagem de somente 6%, estima-se que pela destinação inadequada
(94%) foram desperdiçados em torno de 43.014 toneladas de vidro, 2.444 tonelada
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de metais, 1.955 toneladas de componentes eletrônicos, 1.466 toneladas de pó de
fósforo e de 2,44 toneladas de mercúrio. Sendo que o lançamento de 2.000 kg por
ano de mercúrio causa impactos ambientais e irreparáveis (BACILA; FISCHER;
KOLICHESKI, 2014).
Outra questão importante deste estudo, é que a capacidade das empresas
recicladoras no Brasil é de somente 11%, e que para atender as perspectiva de
20%, será necessário que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), disponibilize o uso de fundos nacionais para que haja incentivo
neste setor (BACILA, FISCHER; KOLICHESKI, 2014). Mesmo porque, em 2012, o
BNDES realizou uma campanha com o tema: “Preservar o meio ambiente? Não
custa nada” (BNDES, 2012).
Para Mombach, Riella e Ruhnen (2008), muitas empresas se dedicaram para
a descontaminação das lâmpadas fluorescentes com diferentes tecnologias e com a
reciclagem dos materiais, reutilizando a poeira fosforosa, o vidro, o alumínio e o
mercúrio. Com isso, houve uma contribuição com o desenvolvimento econômico e
ambiental.
Uma dessas empresas de descontaminação, a Tramppo (2016), apresentou
pela Figura 10, informações sobre o tratamento dos resíduos de mil lâmpadas
fluorescentes queimadas, que passam pelo tratamento de descontaminação e
reciclagem, geram entre 5 a 6 mg de pó fosfórico, 18 kg de metais (alumínio e latão),
5000 mg de mercúrio e 260 kg de vidros.

Figura 10 — Resíduos de lâmpadas fluorescentes

5 a 6 kg de pó fosfórico

18 kg de terminais

Fonte: Tramppo (2016).

5000mg de mercúrio

260 kg de vidro
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Todos esses resíduos, podem voltar para a cadeia produtiva e evitar o
descarte em aterros controlados ou sanitários, atendendo plenamente o que prevê a
PNRS 12.305/2010, sendo todos os componentes reaproveitados na indústria,
aumentando assim o ciclo de vida dos materiais e poupando recursos naturais
(BRASIL, 2010c).
Dentre as várias empresas que faz a descontaminação desses resíduos
sólidos no Brasil, são a minoria as que atendem todos os requisitos das PNRS,
principalmente com o aproveitamento do mercúrio sem a utilização de aterros
sanitários para o descarte dos resíduos (TRAMPPO, 2016).

2.5.1 Metal

Os resíduos de metal, não perde suas propriedades no momento da sua
reciclagem. É um material com grande potencial de reciclagem e minimiza impactos
ambientais negativos por meio da reciclagem, o que é possível poupar recursos
naturais. É um dos materiais que mais podem contribuir para a renda familiar de
recicladores, sucateiros, catadores e cooperativas. Os benefícios da reciclagem dos
metais são: economia de minérios, água e energia, aumento da vida útil dos aterros,
economia de mão de obra, incluindo o transporte do local da retirada do minério até
a indústria, com isso redução de dióxido de carbono na atmosfera (BAUER, 1994).
O material metal é classificado em: ferrosos (ferro e aço) e os não ferrosos
(alumínio, chumbo, cobre e suas ligas). Na fase de reciclagem desse material há o
aproveitamento de 100%, além do mais alto poder comercial dos resíduos sólidos.
Na metalurgia, as sucatas são matérias-primas mais utilizadas na fundição, pois não
há perdas de qualidade do material no processo de reciclagem. No caso do metal
alumínio, a porcentagem de reciclagem do Brasil, desde 2004, sempre esteve acima
de 90% (SÃO PAULO, 2014a).
No estudo de Mombach, Riella e Ruhnen (2008), dentre os metais, o alumínio
que provém da reciclagem de lâmpadas fluorescentes não podem ser utilizadas para
recipientes de bebidas ou qualquer outro alimento, por esse motivo seu valor
comercial é reduzido. O mercúrio quando é recuperado, apresenta grande pureza e
é utilizado na fabricação de termômetros ou novas lâmpadas de mercúrio, voltando
ao ciclo produtivo.
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No estudo de Lecler et al. (2018), citou que as autoridades europeias visam
recuperar o mercúrio no processo de descontaminação em até 90% deste metal,
sendo que a média é de 85%.
O alumínio é obtido pelo minério bauxita, em que é separado o óxido de
alumina dos demais minérios; alumina é misturada com criolita (abaixa o ponto de
fusão da mistura) e fundida, transformando-se no alumínio. Há economia de energia
chega a 95% do que foi gasta no processo primário, ou seja, quando retirado da
natureza. Sendo o Brasil o país que mais recicla esse metal no mundo (SÃO
PAULO, 2014a; ABRELPE, 2016).
O mercúrio é extraído do minério cinábrio, é um metal pesado e volátil,
podendo ocorrer no ar, solo e água sem odor e altamente tóxico. Assume diversas
formas químicas, o mercúrio metálico ou elementar (Hg), mercúrio inorgânico,
principalmente na forma de sais mercúricos (HgCl², HgS) e mercurosos (Hg2Cl²);
Encontrado também o mercúrio orgânico, potencialmente tóxico, ligado a radicais de
carbono formando o metilmercúrio e o etilmercúrio (MMA, 2013).
Esse metal é utilizado no tratamento dentário, na fabricação de termômetros e
outros equipamentos médicos, lâmpada fluorescente e outros. É possível a
reciclagem deste metal das lâmpadas fluorescentes por meio de um processo
chamado retorta (APLIQUIM BRASIL RECICLE, 2010). Como falado anteriormente,
o material metal não perde suas propriedades no momento da reciclagem, assim
como o material vidro.
2.5.2. Vidro

O vidro é um produto obtido pela fusão de matérias-primas, e minerais sendo
a matéria-prima deste produto a sílica, óxido de cálcio e óxido de sódio. Resiste a
altas temperaturas de até 150° C sem deformar. Na sua produção a mistura é
fundida numa temperatura de 1500°c, formando uma massa semilíquida e com o
resfriamento a 900°C transforma-se em vidro. O acréscimo de outros materiais
permitem criar outros tipos de vidro. As cores mais utilizadas são vidros branco, os
âmbar e os verdes. No caso das lâmpadas fluorescentes os vidros são feitos com
composições e características especiais (BAUER, 1994).
O vidro é um dos melhores materiais utilizados na reciclagem, pois não perde
as suas propriedades, podendo ser reciclados infinitas vezes, não há perda de

75

material no processo de fusão. A qualidade do material depende da limpeza do
resíduos. Com a reciclagem do vidro, pode-se poupar uma boa parte dos recursos
naturais, além de consumir menos energia e emissão menor de materiais
particulados. A vantagem de reciclar esse material, é a diminuição do volume de
materiais dos aterros sanitários, menor geração de resíduos urbanos e poupa
recursos naturais (SÃO PAULO, 2014a; ASSOCIAÇÃO TÉCNICA BRASILEIRA
DAS INDÚSTRIAS AUTOMÁTICAS DE VIDRO, 2017).
Além disso, vários estudos sobre o resíduo do vidro de lâmpada fluorescente
têm sido utilizada na mistura de argamassa ou concreto. Por exemplo, no estudo de
Ling e Poon (2017), com a presença do vidro fluorescente a argamassa aumentou a
trabalhabilidade e a retração do material diminuiu. Outro material que está sendo
reutilizado é a poeira fosforosa.
2.5.3. Poeira fosforosa

Na poeira fosforosa encontradas nas lâmpada fluorescentes, são compostas
por diversos elementos químicos que as tornam um resíduo perigoso, conforme
apresentado anteriormente na Tabela 4. Além desses elementos, também são
encontrados elementos de terras raras que são formados pelo grupo de elementos
químicos dos lantenídeos da tabela periódica, mais o Escândio (Sc) e ítrio (Y). Estão
presentes nos minerais bastnaesita, monazita, em argilas de terras raras e xenotímio.
Esses elementos de terra raras, são essenciais para a alta qualidade de LF e podem
ser extraídos de seus resíduos. Os materiais luminescentes foram extraídos o ítrio (Y)
e európio (Eu) pela tecnologia de extração de fluido supercrítico (SHIMIZU at al,
2004).
No estudo de Hobohm et al. (2016), a solução aqua regia foi a melhor para
determinar frações de massa dos elementos químicos K, Na, Ca, Ba, Eu, Al, Pb, Mg,
Hg e P do pó fluorescente.
As maiores reservas destes minerais estão na China, Estados Unidos, Brasil,
Austrália, Índia, África do Sul, Tailândia e Sri Lanka. No Brasil se encontram em
Catalão (GO), Araxá (MG), Tapira (MG), Jacupiranga (SP) entre outras. Sendo o
Brasil o segundo detentor mundial de óxidos de terras raras (ANDRADE, 2014)
Pesquisas estão sendo realizadas sobre a poeira fosfórica. No estudo de
Hirajima at al.(2005), citaram que a reciclagem é complexa, devido a dificuldade de
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extração de terras raras. O potencial da poeira fosfórica branca nesse experimento
em meio ácido foi negativo, mas as poeiras fosfóricas vermelha, azul e verde foram
ativadas.
Por meio das informações, confirma-se a importância da implantação da
logística reversa de LF que é um assunto novo e contemporâneo, no cenário
nacional e internacional. Para apresentar o panorama atual da situação da lâmpada
fluorescente na Cidade de São Paulo, à luz da logística reversa foi seguido os
procedimentos metodológicos relacionados a seguir.
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3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho se trata de uma pesquisa qualitativa, com base no tipo

exploratória e descritiva, com ação investigativa, que será baseada em observação
e obtenção dos dados de informações sobre a logística reversa de LF na Cidade de
São Paulo.
Segundo Moresi (2003), a pesquisa qualitativa é aquela que determina o que
é importante e porque, incluindo a importância de trabalhar com uma amostra
heterogênea de pessoas durante a pesquisa. Sendo desta forma, realizado neste
trabalho com amostras heterogêneas de pessoas, dos municípios e dos edifícios.
Este trabalho não tem como objetivo, quantificar ou mensurar qualquer tipo de
amostra. Além disso, para Moresi (2003) a pesquisa qualitativa é útil em situações
que envolvem o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas ideias, como é o caso
dessa dissertação. Para Triviños (1987), as técnicas e métodos na pesquisa
qualitativa, sugere a entrevista semiestruturada, observação livre e anotações de
campo.
A finalidade da investigação exploratória é realizada quando há poucas
informações sobre o assunto a ser tratado e têm-se o objetivo de proporcionar maior
familiaridade com o tema, tornando o mais explícito. Nestas pesquisas também têm
como objetivo principal, o aprimoramento de ideias ou descobertas de intuições
(MORESI, 2003; GIL, 2002; TRIVIÑOS, 1987; CHURCHILL JUNIOR; BROWN;
SUTER, 2007). Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: levantamento
bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o
assunto pesquisado, e análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL,
2002).
Em relação a pesquisa descritiva, deve-se expor as características de
determinada comunidade ou fenômeno (MORESI, 2003; GIL, 2002). Tendo como
características a utilização de técnicas padronizadas, como: aplicação de
questionário e a observação sistemática (GIL, 2002).
Já para Churchill Junior, Brown e Suter (2007), a pesquisa descritiva
normalmente é voltada para determinar a frequência com que algo ocorre. No
estudo descritivo transversal (amostral) envolve a pesquisa de uma amostra de
elementos da população de interesse. Sendo neste trabalho uma questão relevante
no assunto tratado.
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Diante das informações encontradas para a realização deste trabalho, estas
foram coletadas e tabeladas no período de janeiro de 2016 ao mês de janeiro de
2018, acompanhando assim, a fase piloto de implantação do sistema de logística
reversa de LF na Cidade de São Paulo e no país. Os resultados apresentados são
qualitativos, dos quais são bases para as análises, discussões e conclusões.
Os procedimentos metodológicos a seguir, foram utilizados para o
direcionamento na elaboração e no desenvolvimento do presente trabalho. A
primeira etapa foi o delineamento da pesquisa, apresentando assim, o tipo de
estudo realizado e determinando o período e a região abordada.
Na sequência foi relatada a trajetória metodológica que foi realizado o estudo,
com a finalidade de organizar com clareza as etapas do presente estudo. Em
seguida a escolha do estudo de caso, vinculado com os estudos de múltiplos casos
de edifícios habitacionais e de edifícios comerciais (distribuidores).
Posteriormente a isso, será descrito como foi realizada a amostra da
pesquisa, e na sequência a coleta de dados. Sendo assim, nesta dissertação
envolveram alguns processos de pesquisa que serão apresentados a seguir.

3.1. Delineamentos e Tipo de Pesquisa
Com o intuíto de obter as informações pertinentes e atualizadas sobre a
questão dessa pesquisa, foram realizadas com o auxílio de bibliografia especializada
e na rede mundial de “sites” nacionais e internacionais, sobre a situação da logística
reversa de LF na Cidade de São Paulo, por meio de revisão bibliográfica, visitas em
homepages, pesquisa de campo, entrevistas com fabricantes/importadores,
fornecedores/distribuidores, associações, consumidores, empresas de tratamento e
descontaminação de lâmpadas fluorescentes e gestores pós-uso das lâmpadas
fluorescentes, visitas técnicas, estudo de caso da Cidade de São Paulo e estudo de
múltiplos casos de edifícios residenciais e de edifícios comerciais.
A revisão bibliográfica foi realizada por meio de bibliografia especializada, e
pela rede mundial de “sites” nacionais e internacionais, entre os principais: IBGE,
SINIR, EPA, ABNT, além de artigos científicos, livros, teses, dissertações entre
outros especificados nas referências.
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A escolha do método ou métodos adequados à determinada
pesquisa é crucial para o seu maior ou menor sucesso. Entretanto,
atualmente não se pode ignorar os avanços advindos das teorias
surgidas no século passado, tais como noção de sistema, a
realimentação da investigação e o uso do computador e dos
inúmeros programas à disposição do pesquisador (SERRA, 2006, p.
128).

As visitas em homepages foram realizadas para obter informações
relacionadas aos municípios com melhores práticas ambientais, e informações sobre
a Cidade de São Paulo, além de atualizações de informações das associações, de
iniciativas de empresas privadas ou governamentais sobre os programas e ações
relacionados sobre o assunto em questão .
As pesquisas de campo, foram realizadas por meio de observação, registros
fotográficos, anotações e por meio de entrevistas, sendo possível desta forma, obter
as informações de experiência dos colaboradores dos estabelecimentos comerciais
e dos condomínios residenciais.
Em relação as entrevistas, foram elaborados formulários com perguntas
semiestruturadas, conforme matrizes de amarração apresentadas no Quadros 5, no
Quadro 6, no Quadro 7, no Quadro 8, no Quadro 9 e no Quadro 10, que foram
realizadas por meio de envio de e-mail, telefonemas ou pessoalmente. As
entrevistas foram respondidas pelos consumidores dos produtos em questão, pelos
pequenos distribuidores/fornecedores de bairro e de grandes distribuidores de
lâmpadas fluorescentes da Cidade de São Paulo, importadores/fabricantes
juntamente com as associações pertinentes ao produto estudado, empresas de
descontaminação

e

tratamento,

Autoridade

Municipal

de

Limpeza

Urbana

(AMLURB), Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), Sindicato da
Habitação (SECOVI), Sindicato da Indústria da Construção (SINDUSCON),
Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa de Produtos de
Iluminação (RECICLUS), cooperativas de resíduos sólidos, aterros controlados e
aterros sanitários.
Quanto as visitas técnicas foram realizadas ao longo do ano de 2016, as
visitas na: Central de Triagem Mecanizada Carolina Maria de Jesus, Aterro Sanitário
Bandeirantes, Central de Triagem Vira-lata, Praça Victor Civita, Aterro Controlado
Parque Raposo Tavares, Aterro Controlado Parque Villa Lobos, ETE Jesus Neto
observou-se que o descarte de LF nestes locais é uma prática comum e que
também são encontrados metais pesados.
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As visitas técnicas realizadas no mesmo período, na Cetesb, Subprefeituras,
Centros de estudos e pesquisas, Diretoria de ensino e no Museu da Lâmpada foram
observados se haviam os pontos de coleta para o descarte de LF, mas não foram
encontrados pontos de coleta neste locais .
No decorrer do trabalho, houve a tentativa de realizar visitas técnicas nas
fábricas de LF, mas não foi encontrada nenhuma em funcionamento no país. Houve
também, a dificuldade em realizar visitas técnicas em empresas de tratamento e
descontaminação de LF que atendem a PNRS. Em 2017, houve a contribuição de
informações dos distribuidores de LF neste trabalho por meio de envio de
questionários e por meio de entrevistas, pelas empresas de iluminação participantes
da Feira Internacional da Construção Civil (Feicon) realizada no ano de 2017 pela
visitação do evento que adquiriu-se a coleta das informações pertinentes neste
trabalho, entendendo melhor desta forma, como está organizado o setor em relação
ao descarte de LF atualmente. Neste evento ocorre anualmente na Cidade de São
Paulo e dentre tantas empresas de construção civil, reuniu-se também as empresas
de iluminação artificial.
Embora no site da Reciclus, há o convite de “venha nos conhecer” não houve
a possibilidade, pois não houve retorno nos contatos realizados para uma eventual
visitação até meados de dezembro de 2017. Somente na finalização deste trabalho
e pela persistência é que houve retorno de algumas informações que contribuíram
para o presente trabalho sobre o descarte de resíduos de LF na Cidade de São
Paulo. Os pontos de consolidação, ou seja, gerador não domiciliar, ainda não foram
realizados pela gestora nacional.
O intuito de estudar a logística reversa das instituições de ensino e pesquisa
da Cidade de São Paulo, é que por serem grandes consumidores de lâmpadas
fluorescentes e tendo a sua parcela de responsabilidade no descarte correto deste
resíduo, é que poderiam também, além disso, contribuir como ponto de coleta para o
descarte de resíduo de lâmpada fluorescente. Esses ambientes são favoráveis ao
acesso e pulverização de informações, contribuindo desta forma, na educação da
população e no sistema de logística reversa de LF.
Observou-se também que em algumas instituições de ensino e pesquisa, as
condições de descarte e armazenamento do resíduo estudado, para eventuais
pontos de coleta. Houve também a necessidade no decorrer do trabalho, de realizar
ligações telefônicas para a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE),

81

devido a necessidade de coletar dados de escolas estaduais com a certificação
AQUA na cidade estudada .
A participação no Fórum: A logística reversa no Brasil: cenário atual 2017,
realizado em 07 de fevereiro de 2017, na cidade de Aracaju, no Estado de Sergipe
permitiu esclarecimentos de informações referentes à logística reversa nacional dos
resíduos perigosos, incluindo dentre eles o resíduo de lâmpada fluorescente (local
de descarte, o atraso na implantação do sistema de logística reversa no país entre
outras informações).
O estudo de caso escolhido foi a Cidade de São Paulo. Além disso, foram
feitos os estudos de múltiplos casos, de empreendimentos habitacionais e dos
distribuidores da cidade, a fim de observar a contribuição desses edifícios em
atendimento ao sistema de logística reversa do resíduo em questão.
Foi realizada, pesquisa documental nos relatórios do antigo incinerador da
cidade, atual Praça Victor Civita e pesquisas de campo em locais que descartam o
resíduo de lâmpada fluorescente inadequadamente, como por exemplo: central de
triagem, aterros, entre outros. A pesquisa de campo também envolveu visita técnica
nos primeiros e novos pontos de coleta para o descarte adequado de LF na Cidade
de São Paulo, no intuito de verificar como estava funcionando. Os estabelecimentos
comerciais pioneiros pelo programa Reciclus, foram: Carrefour (localizado no
Shopping Butantã), Santil (localizado no Bairro do Piqueri) e Andra (localizado no
Bairro Casa Verde). Com isso, observou-se os espaços de armazenamento do
resíduo tratado nos edifícios comerciais.
Foi realizada nos edifícios habitacionais e nos edifícios comerciais a
observação não estruturada. A observação não estruturada é utilizada para estudos
em que o problema não está especificamente definido, de modo que uma boa dose
de flexibilidade é permitida aos observadores em termos daquilo que é observado e
registrado. A observação não estruturada é muito mais propensa a ser usada em
pesquisas exploratórias (CHURCHILL JUNIOR; BROWN; SUTER, 2007, p. 198).
A pesquisa também envolveu quais as ações e programas municipais que
podem ser exemplos para a Cidade de São Paulo no descarte das lâmpadas
fluorescentes. Outros municípios nacionais e internacionais foram pesquisados
nesta questão. O estudo abrange quais foram os avanços, reflexos e as
perspectivas relacionados ao descarte das LF com a PNRS 12.305/2010.
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As pesquisas relacionadas aos municípios exemplos, que pertencem ao
Estado de São Paulo, foram selecionados por meio dos municípios que possuem as
melhores posições anual do Ranking do Programa Município Verde Azul, e que
devido a isso os municípios com mais e melhores práticas ambientais possuem o
Certificado Município Verde Azul, promovido pela Secretaria de Verde e Meio
Ambiente do Estado de São Paulo. A amostra foi de um grupo heterogêneo de
municípios do Estado de São Paulo. Foram pesquisados todos os municípios que
possuem nota superior a 80, por envio de e-mail, contato telefônico e pelas
homepages oficiais de cada município pela posição no Ranking de 2016.
Foram disponibilizados pelos municípios selecionados, com maiores notas no
Ranking, os Planos Integrados de Gestão de Resíduos Sólidos nos quais foram
analisados e tabelados os requisitos sobre as melhores práticas de coleta,
armazenamento e disposição final relacionados ao tema do trabalho, conforme
Tabela 08.
Houve uma pesquisa de outros programas ou ações, em nível nacional e os
internacionalmente reconhecidos, que podem contribuir para as melhores práticas
como eventual exemplo para a Cidade de São Paulo.
A seleção do estudo de caso, ocorreu pela necessidade de analisar a cadeia
de logística reversa, identificando seus principais atores, os dispositivos de
acondicionamentos e tecnologias de descontaminação utilizadas, os desafios e as
oportunidades evidenciadas pelos consumidores e outros atores
A Cidade de São Paulo foi adotado por ser a primeira cidade do país a ser
contemplada pelo sistema de logística reversa de LF pela gestora nacional Reciclus.
Na Cidade de São Paulo, a quantidade de lâmpadas fluorescentes somente de uso
residencial geradas, está em torno de 12.294.036 unidades. Sendo assim, observouse que a quantidade de lâmpada fluorescente utilizada nesta cidade nas edificações
em geral são consideráveis. Visto que, somente os edifícios residenciais
encontrados são de 3.573.509 domicílios particulares no município (IBGE, 2017) e
segundo o PGIRS (2017), a média de lâmpadas fluorescentes utilizadas nas
residências desta cidade são de quatro unidades.
Nos estudos de Yin (2001), aborda os estudos de caso as pesquisas que tem
uma situação onde não há controle sobre os acontecimentos que ocorre na vida
contemporânea.
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Além disso, para Yin (2001), o estudo de caso é um método de pesquisa com
situações relevantes dentre os diferentes métodos de pesquisa. A maior utilização
do estudo de caso é em estudos exploratórios e descritivos, mas também pode ser
importante para fornecer respostas relativas a causas de determinados fenômenos
(GIL, 2002).
Diante disso, foi feito o estudo de múltiplos casos de edifícios habitacionais,
dos distribuidores e dos edifícios de institutos de pesquisa, localizados nesta cidade
e que faz parte da cadeia de logística reversa logística reversa de LF.

3.2 Tipos de Empreendimentos Analisados

Sendo o estudo de caso desta pesquisa, a Cidade de São Paulo, procurou-se
entender também, diante das informações anteriormente expostas, como estão
preparadas as edificações da cidade para atender a demanda do sistema de
logística reversa de LF. Com isso, foram feitos os estudos de casos de cinco
empreendimentos habitacionais, cinco estabelecimentos comerciais que revendem e
que atualmente coletam o resíduo em questão .
Para Yin (2001), a escolha de múltiplos casos torna dados empíricos mais
fortes. Quanto mais suas questões de pesquisa procurarem explicar alguma
circunstância presente (por exemplo, “como” ou “porque” algum fenômeno social
funciona), mais o método do estudo de caso será relevante (Yin, 2001).
A escolha dos empreendimentos habitacionais, foram realizadas pelos
seguintes critérios:
a)

Edifícios situados nas regiões norte e oeste da cidade São Paulo, por

essas regiões pela alta densidade demográfica, poder aquisitivo de médio a
alto, além disso, por serem as regiões escolhidas para a implantação do
projeto piloto dos primeiros coletores de lâmpadas fluorescentes da Cidade
de São Paulo;
b)

Edifícios em uso e operação que possuem os níveis altos das

certificações Referencial GBC Brasil Casa ou Aqua.
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Serão apresentados a seguir os empreendimentos habitacionais: Residência
Sustentável, Condomínio Vetrino Brooklin By Cyrela, Condomínio Edifício Story
Jaguaré, Recanto Jacarandá (Jardim das Perdizes) e Residencial Time (Jardim das
Perdizes).
O primeiro é a Residência Sustentável sendo a única residência na Cidade de
São Paulo com a Certificação Referencial GBC Brasil Casa, nível ouro 2014, sendo
uma versão-piloto. É um apartamento localizado em um edifício multifamiliar, situado
na Alameda Franca entre as Avenidas Nove de Julho e a Rua Pamplona, no Jardim
Paulista. O Grupo Sustentax investiu na reforma para a modernização do imóvel
residencial antigo da década de 60, sendo um duplex, composto de quatro
dormitórios de 464 metros quadrados de área total.
O segundo empreendimento habitacional é o Vetrino Brooklin By Cyrela,
sendo um empreendimento residencial multifamiliar construído, possui a Certificação
AQUA, sendo que no quesito de resíduos sólidos possui as melhores práticas. O
empreendimento é composto por uma torre com vinte e sete andares e cada andar
possui dois apartamentos por andar. Os apartamentos podem ser de três ou quatro
dormitórios com 165m² de área útil. Está localizado na Rua Professor José Leite e
Oiticica, 237, Vila Gertrudes. O empreendimento foi construído pela Construtora
Cyrela e entregue na obtenção do habite-se em fevereiro de 2017.
O empreendimento Story Jaguaré, é um empreendimento residencial
multifamiliar construído, possui a Certificação AQUA. Está localizado na região oeste
da Cidade de São Paulo, o empreendimento está situado na Av. Presidente Altino,
1600 no bairro do Jaguaré. O empreendimento é composto com apartamentos de
dois dormitórios com área de: 45m² e os apartamentos de três dormitórios com área
de: 60m². O condomínio foi construído pela Even Construtora e entregue em janeiro
de 2016.
O empreendimento Recanto Jacarandá (Jardim das Perdizes), é um
empreendimento multifamiliar, localizado no primeiro bairro planejado com a
certificação AQUA da Cidade de São Paulo. Esse empreendimento é composto por
2 (duas) torres de 25 (vinte e cinco) andares com 8 (oito) apartamentos por andar.
Os apartamentos são de 2 (dois) ou 3 (três) dormitórios de 79 a 108 m², possui pet
place. Está localizado na Rua Marc Chagall, 397, foi construída pela Construtora
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Tecnisa, teve início da construção em junho de 2013 e término em julho de 2016. Há
vagas para veículos híbridos.
O Time Residencial (Jardim das Perdizes), é um empreendimento
multifamiliar, localizado no primeiro bairro planejado com a certificação AQUA da
Cidade de São Paulo. Esse empreendimento é composto por 1 (uma) torre de 28
(vinte e oito) andares com 12 (doze) unidades por andar. Os apartamentos são de 2
(dois) dormitórios com área privativa de 56 a 82 m². Está localizado na Avenida
Marques de São Vicente, 2101. Foi construída pela Construtora Tecnisa. Há vagas
para veículos híbridos e elétrico.
A escolha dos empreendimentos comerciais, foram realizadas pelos
seguintes critérios:
a)

Edifícios situados nas regiões norte e oeste da cidade São Paulo, por

essas regiões conterem alta densidade demográfica, poder aquisitivo de
médio a alto, além disso, por serem as regiões escolhidas para a implantação
do projeto piloto dos primeiros coletores de lâmpadas fluorescentes da
Cidade de São Paulo;
b)

São os primeiros edifícios comerciais em uso e operação que possuem

a coleta do resíduo tratado.
Serão apresentados a seguir os empreendimentos comerciais pesquisados:
Carrefour Butantã, Andra Casa Verde, Santil Piqueri, Inova Pinheiros e Conibase
Butantã.
O Carrefour Butantã está localizado no dentro do Shopping Butantã entre
duas avenidas importantes do bairro, que são Av. Eliseu de Almeida e Av. Francisco
Morato, 2718 na zona oeste da cidade, sendo um hipermercado. A Andra Casa
Verde está localizada na Av. Casa Verde, 3031 na zona norte da cidade,
comercializa materiais elétricos. A Santil Piqueri está localizada na Av. Otaviano
Alves de Lima, 6800, sendo paralela a marginal do Tietê, zona norte da cidade,
comercializa materiais elétricos. A Inova Pinheiros localiza-se na Rua Cunha Gago,
479 / 496 na zona oeste e comercializa materiais elétricos. E por fim, a Conibase
Butantã, localizada na Av. Eliseu de Almeida, 3100 zona oeste, e comercializa
materiais de construção, incluindo nesses as lâmpadas fluorescentes.
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Serão apresentados a seguir os edifícios dos institutos de ensino: Colégio
Dante Alighieri, Escola Estadual Professor Emygdio de Barros, Escola Municipal de
Educação Infantil Emir Macedo, Escola Técnica Estadual Guaracy Silveira, Museu
da Lâmpada, Escola Estadual Ilha da Juventude.
A escolha dos edifícios dos institutos de ensino, foram realizadas pelos
seguintes critérios:
a)

Edifícios situados nas regiões norte e oeste da cidade São Paulo, por

essas regiões conterem alta densidade demográfica, poder aquisitivo de
médio a alto, além disso, por serem as regiões escolhidas para a implantação
do projeto piloto dos primeiros coletores de lâmpadas fluorescentes da
Cidade de São Paulo;
b)

São institutos de ensino em uso e operação, apenas um deles possui a

certificação ambiental. Os demais foram selecionados por possuírem alguma
iniciativa ambiental.
Uma das instituições de ensino pesquisada, foi o Colégio Dante Alighieri,
sendo este um colégio particular e tradicional da Cidade de São Paulo, a escola
possui o curso desde a educação infantil até o ensino médio, está localizado nas
proximidades do Jardim Europa. Atende por volta de 4.500 alunos, dos quais não
recebem uma disciplina exclusiva sobre educação ambiental, ocorrendo discussões
e sensibilização nas disciplinas.
A outra instituição de ensino, é uma escola municipal de educação infantil,
está localizada nas proximidades da Cidade Universitária da USP (zona oeste), na
região centro-oeste da Cidade de São Paulo. É uma escola pública e tradicional da
região. A referida escola possui uma média de 300 alunos.
A terceira escola pesquisada, foi a Escola Estadual Professor Emygdio de
Barros, de ensino fundamental II, localizada nas proximidades da Cidade
Universitária da USP (zona oeste), possui em torno de 1.600 alunos e conta com
150 funcionários.
A quarta escola pesquisada, foi a escola técnica estadual e tradicional da
Cidade de São Paulo, localizada em Pinheiros conta com aproximadamente 1.900
alunos e aproximadamente 150 funcionários, possui alguns cursos técnicos,
incluindo nestes o curso de edificações, eletrônica e meio ambiente.
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O Museu da Lâmpada, apresenta aos visitantes, a história da iluminação
artificial, os tipos de lâmpadas, novos produtos no mercado e amostras dos
componentes resultantes do processo de reciclagem das lâmpadas fluorescentes,
inclusive amostra do mercúrio.
A sexta escola pesquisada, e a primeira escola de São Paulo com a
certificação AQUA é a Escola Estadual Ilha da Juventude, no Bairro da Brasilândia,
atende 980 alunos, e possui o ensino médio. É atendida pelo sistema de logística
reversa disponibilizado pela Secretaria do Estado da Educação de São Paulo.
Na sequência será exposto o levantamento de informações dos consumidores
pesquisados.

3.3 Levantamento de Informações de Consumidores
O tipo de amostragem tratada neste trabalho, foi do tipo não probabilística por
conveniência. Para Churchill Junior, Brown e Suter (2007), a amostra não
probabilística sabe-se o resultado para os elementos específicos que fazem parte da
amostra, mas não pode-se dizer nada sobre o que seria verdade para a população
em geral.
Ainda para Audience Dialogue (2007), as entrevistas semiestruturadas, são
utilizadas quando está se estudando uma população sobre a qual não houve
nenhum estudo, sendo que, 20 respondentes são suficientes. Sendo assim, foi
realizada nesta pesquisa a entrevista com 23 consumidores de lâmpadas
fluorescentes.
Foram selecionados os consumidores pesquisados, sendo eles um grupo de
docentes, ou seja, um grupo heterogêneo de pessoas que trabalham no setor da
educação e que possuem pelo menos o nível de graduação. A seleção foi realizada
com amostra por conveniência. Dessa maneira, deduziu-se que esse grupo têm
maior condições de possuir as informações tratadas neste trabalho. Aplicou-se a
esse grupo o questionário matriz de amarração (Quadro 5) e observou-se então, os
conhecimentos deles sobre a periculosidade do resíduo tratado em questão. Os
dados dos questionários elaborados para as entrevistas foram realizadas com os
consumidores em números absoluto de 23 (vinte e três) consumidores.
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Em relação aos conjuntos habitacionais foram escolhidas cinco edificações
habitacionais certificadas, sendo uma delas uma reforma, e outras cinco edificações
comerciais que já atendem o sistema de logística reversa, para identificar o suporte
dado aos steakholders nesses edifícios em uso e operação. Diante disso, segue a
seguir como foram realizadas as coletas de dados.
3.4 Coleta de Dados
As informações foram coletadas no período de janeiro de 2016 até o mês de
janeiro de 2018, acompanhando assim, a implantação do sistema de logística
reversa de LF em sua fase piloto na Cidade de São Paulo, que foi a primeira cidade
estabelecida pelo acordo setorial.
As informações sobre as instituições de ensino, consumidores, distribuidores
e os estudos de múltiplos casos foram coletadas dentro da Cidade de São Paulo,
que é o estudo de caso. Os dados dos questionários elaborados para a pesquisa
foram, em números absolutos: 23 (vinte e três) consumidores das LF; 7 (sete)
distribuidores de LF; 5 (cinco) questionários respondidos pelos importadores
selecionados e 10 (dez) enviados às empresas de contaminação.
Segundo Manzini (1990), costuma-se usar a entrevista e a observação em
pesquisas descritivas, para a coleta de dados. Para esse autor, também no início de
uma entrevista para obter dados sinceros e com franqueza por parte do
entrevistador é recomendável explicar a finalidade da entrevista, a qual instituição
pertence o entrevistador, a relevância dos dados para a sociedade e o caráter
sigiloso da informação são importantes, contribuindo para o início de uma
comunicação e pesquisa com dados precisos, construindo assim o real papel na
entrevista.
Os instrumentos usuais para a coleta de dados nos levantamentos são as
técnicas de interrogação, como questionário, entrevista e o formulário. O
questionário entende-se como um conjunto de questões que são respondidas por
escrito pelo pesquisado, a entrevista entende-se sendo uma situação presente de
duas pessoas em que uma elabora as questões e a outra responde, e por fim, o
formulário pode ser definido como técnica de coleta de dados em que o pesquisador
formula as questões e anota as respostas (GIL, 2002).
A técnica de interrogação de questionário com a elaboração de formulários
utilizadas neste trabalho, foi realizada com os consumidores, distribuidores,
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fabricantes, importadores e as empresas de descontaminação com respostas
previsíveis, sendo que as respostas dos consumidores foram respondidas, mas
alguns dos demais entrevistados, não enviaram as respostas, sendo necessária a
realização das outras técnicas, como por exemplo: contato telefônico, entrevistas e
contato via e-mail. Já a técnica de interrogação de entrevista, foi utilizada para as
pesquisas de campo na qual as respostas dos entrevistados eram imprevisíveis,
tendo a necessidade desta técnica de interrogação, ou seja, as perguntas foram
elaboradas a partir do que foi encontrado no local.
Quanto aos programas e ações municipais pesquisados foram por meio de
pesquisa no site da Cetesb, e dos sites oficiais dos municípios para adquirir o plano
de gestão integrado de resíduos sólidos de cada um deles e verificou-se o
tratamento dado ao resíduo estudado neste trabalho, a fim de verificar as melhores
práticas a ser adotada e que poderá ser sugerido essas boas práticas pelo presente
trabalho ao estudo de caso. Quanto aos programas e ações estaduais, nacionais e
internacionais foram realizados por contato telefônico, por meio de e-mail, pesquisa
nos sites oficiais e pesquisa bibliográfica.
Para melhor entendimento, foi elaborada a Figura 11, que apresenta como foi
realizada as coletas de dados de cada stakholders da cadeia de logística reversa
(ciclo do produto).
Figura 11 — Instrumentos utilizados para a coleta de dados dos envolvidos na cadeia da
logística reversa (ciclo do produto).

Fonte: a própria autora
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A coleta de dados realizadas com os fabricantes e importadores de LF, foi
inicialmente com visitas na rede mundial de “sites”, contato telefônico e e-mail
(google forms) para o envio do questionário, mas percebeu-se que foi pequeno o
retorno das respostas solicitadas. Com isso foi necessário novos contatos
telefônicos, para realizar as entrevistas e as anotações. A coleta de dados das
indústrias e importadores do produto que gera o resíduo estudado, foram realizadas
pelas matrizes de amarração dos Quadros 7 e 8, respectivamente, e os resultados
obtidos somente dos importadores no Quadro 18. As respostas dos importadores
que responderam o questionário e entrevista foram tabelados, percebeu-se que
algumas respostas esperadas não foram obtidas, como apresentado no Quadro 18.
Foram feitas algumas solicitações na tentativa de visita nas fábricas, mas não
houve sucesso. Como por exemplo, houve solicitação para a fábrica da Osram, mas
foi negado o pedido por não estar mais em funcionamento pelo banimento das
lâmpadas incandescentes, mesmo porque o foco do estudo foi sobre a lâmpada
fluorescente, sendo que desta empresa o produto de lâmpada fluorescente são
todos importados.
A coleta de dados feitas com os distribuidores e dos edifícios comerciais,
foram realizadas por meio de pesquisa na rede mundial de “sites”, questionário,
pesquisa de campo, registros fotográficos, entrevistas, observação e anotações.
Somente o distribuidor Carrefour, solicitou o preenchimento de um formulário para
saber se o questionário deste trabalho se tratava de um trabalho acadêmico em
agosto de 2016. Mas em meados do segundo semestre de 2016, a resposta do
questionário foi que o distribuidor Carrefour, não comentaria projetos futuros e não
respondeu o questionário deste trabalho, sendo utilizados outros instrumentos de
coleta de dados.
A coleta de dados feitas com os distribuidores, foram realizadas pelo envio de
questionário da Matriz de amarração do Quadro 6. As empresas distribuidoras
questionário por envio eletrônico (google forms), as empresas que retornaram os
dados fornecidos foram tabelados, e as demais que não retornaram ou não
responderam foram submetidas a novos contatos por meio de e-mail, contato
telefônico e pesquisa de campo. As pesquisas de campo realizadas foram de fácil
acesso por serem locais públicos, não houve a necessidade de agendamento.
A finalidade da pesquisa de campo nos distribuidores, foram de observação
não estruturada, no processo de coleta das LF pelas empresas e entrevista aos
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colaboradores sobre a coleta e o armazenamento de LF no estabelecimento
estudado. Como visto anteriormente, a observação não estruturada é aquela
utilizada para estudos em que o problema não está especificamente definido e é
flexível aos observadores no que é observado Os registros foram feitos com foto e
anotações onde constou essas informações. As respostas da matriz de amarração
dos distribuidores está apresentada no Quadro 16.
Para ser feita as entrevistas com os consumidores, como visto anteriormente,
foi adotado uma amostra de professores das instituições de ensino pesquisadas,
localizada na região centro-oeste da cidade. Foram escolhidos esses profissionais,
para observar o potencial de conhecimento deles sobre o descarte de LF por meio
do questionário apresentado na Matriz de amarração do Quadro 5. Destaca-se que,
esses profissionais estão em uma posição na qual pode contribuir na pulverização
dessas informações à população.
Para melhor entendimento, foi elaborada a Figura 12, que apresenta como foi
realizada as coletas de dados de cada stakholders da cadeia de logística reversa
(ciclo do resíduo).
Figura 12 — Instrumentos utilizados para a coleta de dados dos envolvidos na cadeia da
logística reversa (ciclo do resíduo).

Fonte: a própria autora
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Em relação a estrutura dos edifícios do consumidor residencial, foram
utilizados na coleta de dados, os seguintes instrumentos: pesquisa na rede mundial
de “sites”, contato telefônico e por e-mail para agendamento da pesquisa de campo,
na qual foram realizados os registros fotográficos e as anotações, no local foram
realizadas entrevistas com os administradores dos empreendimentos residenciais e
observações e anotações.
A coleta de dados realizada nos locais inadequados de disposição de LF
(aterros, lixões e cooperativas de reciclagem), em geral, foram por meio de pesquisa
bibliográfica, pesquisa na rede mundial de “sites”, contato telefônico e e-mail,
pesquisa documental, em alguns casos pesquisa de campo (registros fotográficos),
entrevistas e observações.
A coleta de dados no antigo lixão de parte do Parque Vila Lobos, foi realizada
com a pesquisa bibliográfica e a pesquisa na rede mundial de “sites”. Na CTM
Carolina Maria de Jesus foi com o contato telefônico e e-mail, a pesquisa de campo
(registro fotográfico e anotações), entrevistas e observação. Na cooperativa Recicla
Butantã, foram realizados contato telefônico e por e-mail, pesquisa de campo
(registro fotográfico e anotações), entrevista e observação. Já no antigo incinerador
da cidade, atual Parque Victor Civita houve a pesquisa documental com registros na
Cetesb, pesquisa de campo, observações e anotações e por fim, na Prefeitura de
São Carlos foi realizada somente a pesquisa na rede mundial de “sites”.
A pesquisa sobre os institutos de ensino e a estrutura do edifício para atender
a cadeia de logística reversa, foram realizadas por serem locais com iniciativas
ambientais, sendo que somente uma deles possui certificação ambiental. Diante
disso, foram escolhidas as escolas: públicas municipais e estaduais (sendo uma
delas a primeira escola certificada da Cidade de São Paulo), uma escola privada e o
museu da lâmpada, sendo 6 (seis) instituições de ensino. Em geral, na coleta de
dados houve a realização de pesquisa na rede mundial de “sites”, contato telefônico
e e-mail, questionário (matriz de amarração apresentado no Quadro 10 e resultado
no Quadro 12), pesquisa de campo (registros fotográficos), entrevistas (anotações) e
observação.
No Colégio Dante Alighieri, houve o contato telefônico e por e-mail,
questionário, pesquisa de campo (registro fotográfico e anotações) e observação. A
pesquisa na escola municipal Emir Macedo, foi realizada por contato telefônico,
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pesquisa de campo (registros fotográfico e anotações), questionário, entrevista e
observação. A coleta de dados na escola estadual Emygdio de Barros foi realizada
por contato telefônico e por e-mail, questionário, pesquisa de campo (registro
fotográfico e anotações) e observação. A coleta de dados na escola técnica Guaracy
Silveira, foi realizada com a pesquisa de campo (registros fotográficos e anotações),
questionário e observações. A coleta de dados no Museu da Lâmpada foi realizado
com contato telefônico e por e-mail, pesquisa de campo (registros fotográficos e
anotações), questionário, entrevista e observações. E por fim, na única escola
certificada da Cidade de São Paulo, E.E. Ilha da Juventude, a coleta de dados foi
realizada por contato telefônico e e-mail, questionário, pesquisa de campo (registros
fotográficos e anotações), entrevista e observação
A coleta de dados das empresas de tratamento e descontaminação de
lâmpada fluorescente foram levantadas por meio de referências bibliográficas
especializada, e na rede mundial de “sites” nacionais e internacionais, teses,
dissertações, entrevistas (anotações), contato telefônico e e-mail, para saber quais
são as tecnologias que estão sendo utilizadas e oferecidas no país, além de
questionários (matriz de amarração apresentada no Quadro 9 e resultado no Quadro
19). Houve grande dificuldade em realizar as pesquisas de campo/visitas técnicas,
nas empresas que recuperam o mercúrio, sendo alegado pelos seus representantes
que precisariam de autorização da CETESB.
A coleta de dados de todas as empresas de tratamento e descontaminação
foram realizadas pela pesquisa bibliográfica, e após isso, pesquisa na rede mundial
de “sites”, conseguindo o contato telefônico das empresas, sendo possível enviar a
todas por e-mail (google forms) o questionário. Algumas empresas responderam e
outras não. Com o retorno e respostas dos questionários, foi possível elaborar os
quadros de resultados das matrizes de amarração. Percebeu-se que algumas
dessas empresas não tiveram interesse em expor suas informações, sendo que uma
das respostas do questionário informa que era informação confidencial, como
apresentado no Quadro 19. Para outras, foi necessário contato telefônico para
realizar entrevistas e obter as informações necessárias por meio de anotações e
organizá-las no quadro para responder os objetivos desta pesquisa. Nota-se no
Quadro 19, que várias perguntas feitas no questionários (matriz de amarração)
ficaram sem respostas.
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A elaboração dos questionários das entrevistas semiestruturadas, foram
elaboradas a fim de auxiliar a dar subsídios para atingir os objetivos propostos. O
Quadro 5, o Quadro 6, o Quadro 7, o Quadro 8, o Quadro 9 e o Quadro 10,
apresentam as matrizes de amarração, respectivamente, dos entrevistados
consumidor, distribuidor, fabricante, importador, empresa de descontaminação de LF
e instituições de ensino e pesquisa, bem como os referenciais teóricos utilizados.
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Quadro 5 — Matriz de amarração desenvolvida para o entrevistado consumidor
Objetivo geral
Objetivo específico
c) Propor e/ou identificar
alternativas para o melhor
descarte desses resíduos.
b) Verificar se as edificações
estão preparadas para
atender o sistema de
logística reversa
a) Identificar os steakholders
envolvidos na logística
reversa de lâmpadas
fluorescentes

b) Verificar se as edificações
estão preparadas para
atender o sistema de
logística reversa
a) Identificar os steakholders
envolvidos na logística
reversa de lâmpadas
fluorescentes
c) Propor e/ou identificar
alternativas para o melhor
descarte desses resíduos

O objetivo geral deste trabalho é identificar e descrever o panorama da cadeia de
logística reversa de lâmpadas fluorescentes na Cidade de São Paulo.
Perguntas para a entrevista
1) Quantas pessoas moram na sua residência?
2) Em relação a escolaridade, dentre os moradores da sua residência, qual é o
maior nível de instrução?
3) A família participa da coleta seletiva de materiais reciclados?
4) Na sua residência tem algum local para armazenamento temporário de materiais
reciclados, como metais, papel, vidros, entre outros, até o momento do descarte?

5) Em média quantas lâmpadas fluorescentes são utilizadas na sua residência?
6) Após o uso das lâmpadas fluorescentes, ou seja, quando queimadas, onde são
descartadas?
7) Você tem ideia dos riscos ambientais e de saúde que a lâmpada fluorescente
pode causar?
8) Na sua residência tem algum local para armazenamento temporário de materiais
perigosos, como lâmpada fluorescente, até o momento do descarte?

Referencial teórico
Mandelli (1997);
Tronco (2005);
Jacobi; Besen (2011);
Grossi (1993)
Karpinsk (2009);
Grossi (1993)

PGIRS (2014)
Reciclus (2017);
Tramppo(2016);
Apliquim Brasil Recicle
(2010)
Raposo (2001)
Mandelli (1997);
Tronco (2005);
Jacobi; Besen (2011)

9) Qual é o grande problema para obtermos sucesso de retorno do resíduo de
lâmpada fluorescente dos consumidores?

Reciclus (2017)

10) Mora em apartamento ou casa?

Mandelli (1997);
Tronco (2005);
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Quadro 6 — Matriz de amarração desenvolvida para o entrevistado distribuidor (continuação)
Objetivo geral
Objetivo específico
c)Propor e/ou identificar
alternativas para o melhor
descarte desses resíduos.

O objetivo geral deste trabalho é identificar e descrever o panorama da cadeia de
logística reversa de lâmpadas fluorescentes na Cidade de São Paulo.
Perguntas para a entrevista
1) A empresa contribui no recolhimento de lâmpadas fluorescentes pós-uso?
2) A empresa sabe a gravidade/riscos que o descarte inadequado desta lâmpada
pode causar ao ser humano e ao meio ambiente?
3) Existem quantas lojas distribuidoras de lâmpadas fluorescente desta rede?
4) Quais são os pontos de coleta deste material na distribuidora/loja?
5) Há quanto tempo há o recolhimento das lâmpadas fluorescentes para
atendimento dos consumidores?
6) Quais são os tipos e lâmpadas que são recolhidos?

a)Identificar os steakholders
envolvidos na logística
reversa de lâmpadas
fluorescentes
b)Verificar se as edificações
estão preparadas para
atender o sistema de
logística reversa
b)Verificar se as edificações
estão preparadas para
atender o sistema de
logística reversa

7) Como é feito esse recolhimento?
8) Após o recolhimento, para onde são encaminhadas as lâmpadas fluorescentes?

9) Como é feito o armazenamento das lâmpadas fluorescentes?
10) No armazenamento das lâmpadas existe alguma proteção? Se sim, como é
feita?
11) O local de armazenamento é ventilado?
12) O local de armazenamento é adequado? Como é? Explique.

Referencial teórico
Mandelli (1997);
Tronco (2005);
Jacobi; Besen (2011);
Grossi (1993);
Durão Junior e
Windmöller(2008)
Reciclus (2017)
Reciclus (2017);
Tramppo(2016);
Apliquim Brasil Recicle
(2010)
Raposo (2001)

ABNT 12235 (1992);
Apliquim Brasil Recicle
(2010)
Reciclus (2017);
Tramppo(2016);
ABNT 12235 (1992)
Reciclus (2017)
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Quadro 6 — Matriz de amarração desenvolvida para o entrevistado distribuidor (conclusão)
Objetivo específico

Perguntas para a entrevista

c)Propor e/ou identificar
alternativas para o melhor
descarte desses resíduos
de uso residencial.

13)Quais são os equipamentos utilizados para manuseio e transporte das lâmpadas
fluorescentes?

a)Identificar os steakholders
envolvidos na logística
reversa de lâmpadas
fluorescentes

14) É ou foi feito algum treinamento com os funcionários que contribui na coleta de
lâmpadas fluorescentes? Como é ou foi?
15) Como é o transporte deste produto até a central de descontaminação?
16) Qual é a quantidade mensal de lâmpadas fluorescentes recebidas pelos
consumidores em unidades?
17) Qual é a quantidade mensal de lâmpadas fluorescentes quebradas recebidas?

Referencial teórico

Reciclus (2017)
Tramppo(2016);
Apliquim Brasil Recicle
(2010)

18) Qual é a quantidade mensal de lâmpadas fluorescentes quebradas na loja em
unidades?
19) Quantos funcionários contribuem na coleta das lâmpadas fluorescentes
recebidas pelos consumidores?
20) Qual é o valor pago a empresa de descontaminação? (LF por unidade em reais/
LF por kg em reais)
21)Qual é o valor pago a empresa de transporte deste material por lâmpada? (em
reais)
22) Qual é a área de atendimento da coleta das lâmpadas fluorescentes?
23) Qual é o público atendido?
24) Existem licenças ou autorizações de orgãos públicos para recolhimento deste
resíduo? Quais?
25) Em relação a logística reversa, qual é o grande problema para obtermos
sucesso de retorno das lâmpadas fluorescentes dos consumidores residenciais?

Apliquim Brasil Recicle
(2010);
Tramppo (2016);
Reciclus (2017)
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Quadro 7 — Matriz de amarração desenvolvida para entrevistado fabricante (continua)
Objetivo geral
Objetivo específico
c) Propor e/ou identificar
alternativas para o melhor
descarte desses resíduos
de uso residencial.

b)Verificar se as edificações
estão preparadas para
atender o sistema de
logística reversa
a)Identificar os steakholders
envolvidos na logística
reversa de lâmpadas
fluorescentes

O objetivo geral deste trabalho é identificar e descrever o panorama da cadeia de
logística reversa de lâmpadas fluorescentes na Cidade de São Paulo.
Perguntas para a entrevista
1) A empresa contribui no recolhimento de lâmpadas fluorescentes pós-uso? De que
forma?
2) A empresa sabe a gravidade/riscos que o descarte inadequado desta lâmpada
pode causar ao ser humano e ao meio ambiente?
3) Quais os tipos de lâmpadas são produzidas pela fábrica?

Referencial teórico
Reciclus (2017);
Tramppo(2016);
Apliquim Brasil Recicle
(2010)

5) Dentre os produtos fabricados na fábrica, qual é a capacidade atual de produção
das lâmpadas citadas?
6) Quais são os tipos de lâmpadas mais consumidas que atendem o público
residencial?

Osram (2017)

7) Existe centro de descontaminação/pesquisa ou controle dos elementos tóxicos
das lâmpadas fluorescentes na fábrica? Se sim, encontra em que cidade? Para que
tipo de lâmpada? Qual é o tratamento dado?
8) Existe centro de descontaminação/pesquisa ou controle dos elementos tóxicos de
LED na fábrica? Se sim, encontra em que cidade? Para que tipo de lâmpada? Qual
é o tratamento dado?
9) Qual é o local mais indicado para descontaminação de lâmpadas fluorescentes
pós-uso?
10) Qual é o tratamento mais indicado para a descontaminação das lâmpadas
fluorescentes?
11) Como tem sido o recolhimento das lâmpadas fluorescentes?
12) Na produção das lâmpadas, há a geração dos resíduos sólidos, resíduos
líquidos e resíduos gasosos? Quais?
13) Qual é a origem da matéria-prima para a produção dos produtos?

Bacila, Fischer, Kolicheski
(2014)

Raposo (2001)
Tramppo(2016);
Apliquim Brasil Recicle
(2010) Reciclus (2017);
Brasil (2010a)
Mora (2005)
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Quadro 7 — Matriz de amarração desenvolvida para entrevistado fabricante (conclusão)
Objetivo específico

Perguntas para a entrevista
14) Qual é a área de atendimento desses produtos?
15) São necessárias licenças para o transporte desses produtos até o distribuidor?
Quais?
16) São reciclados algum material que já foi utilizado como lâmpada fluorescente
anteriormente? Se sim, quais produtos?
17) Em relação a logística reversa, qual é o grande problema para obtermos
sucesso de retorno das lâmpadas fluorescentes dos consumidores residenciais?
18) Essa empresa também é importadora de lâmpadas fluorescentes?

Referencial teórico
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Quadro 8 — Matriz de amarração desenvolvida para entrevistado importador
Objetivo geral
Objetivo específico
c) Propor e/ou identificar
alternativas para o melhor
descarte desses resíduos
de uso residencial.

a)Identificar os steakholders
envolvidos na logística
reversa de lâmpadas
fluorescentes

O objetivo geral deste trabalho é identificar e descrever o panorama da cadeia de
logística reversa de lâmpadas fluorescentes na Cidade de São Paulo.
Perguntas para a entrevista
1) A empresa contribui no recolhimento de lâmpadas fluorescentes pós-uso? De que
forma?
2) A empresa sabe a gravidade/riscos que o descarte inadequado desta lâmpada
pode causar ao ser humano e ao meio ambiente?
3) Existem quantos fornecedores de produtos que atendem a demanda de
importação de lâmpadas fluorescentes?
4)Qual é a origem dos produtos de lâmpada fluorescentes que são importados?
5) Quais os tipos de lâmpadas são importadas?
6) Quais os produtos são mais importados? Qual é a quantidade anual?
7) Quais são as estratégias desta importadora, referente ao sistema de logística
reversa para os resíduos de lâmpadas fluorescentes pós-consumo?
8) Quais são as estratégias desta importadora, referente ao sistema de logística
reversa para os resíduos de lâmpadas LED pós-consumo?
9) Como tem sido feito o descarte de lâmpada fluorescente vendidas/consumidas no
Brasil?
10) Qual é o tipo de tratamento mais adequado para as lâmpadas fluorescentes?
11) Quais são os tipos de lâmpadas que mais atendem o público residencial?
12) Qual é a quantidade anual de retorno (logística reversa) na Cidade de São Paulo
por ano?

Referencial teórico
Raposo (2001);
Mombach, Riella e Ruhnen
(2008);
Bacila, Fisher, Kolicheski
(2014);

Reciclus (2017)

Brasil (2010a)
Durão Junior, Windöller
(2008)
Reciclus (2017)
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Quadro 9 — Matriz de amarração desenvolvida para o entrevistado empresa de descontaminação de LF (continua)
Objetivo geral
Objetivo específico
c)Propor e/ou identificar
alternativas para o melhor
descarte desses resíduos
de uso residencial.

O objetivo geral deste trabalho é identificar e descrever o panorama da cadeia de
logística reversa de lâmpadas fluorescentes na Cidade de São Paulo.
Perguntas para a entrevista
1) A empresa faz a descontaminação de lâmpadas fluorescentes?
2) A empresa faz a descontaminacão de LED?
3) A empresa faz descontaminação de outros produtos perigosos? Quais?
4) Há quantos anos estão no mercado atuando na descontaminação das lâmpadas
fluorescentes? Iniciou as atividades em que ano?
5)Quais são os métodos de tratamento utilizado pela empresa?
6) Como são os processos citados na questão 5) ?
7) Nesses processos há a geração de efluentes líquidos? Se sim, quais?
8) Nesses processos há a geração de efluentes sólidos? Se sim, quais?
9) Nesses processos há a geração de resíduos lançados na atmosfera? Se sim,
quais?

Referencial teórico
Mombach, Riella e Ruhnen
(2008);
Polanco (2007);
Wiens (2001)

10) Qual é a capacidade atual de tratamento das lâmpadas fluorescentes? Por dia?
E por ano?
a)Identificar os steakholders
envolvidos na logística
reversa de lâmpadas
fluorescentes

Brasil (2010a)
11) Com o acordo setorial, a empresa tem expectativa de expansão para o
tratamento de lâmpada fluorescente? Tem previsão de aumento da capacidade de
tratamento das lâmpadas fluorescentes? Previsão por dia? Previsão por ano?
12) Quais são os equipamentos utilizados para a descontaminação?
13)São equipamentos nacionais? Se não, qual é a origem dos equipamentos
utilizados para a descontaminação?
14)Após a descontaminação das lâmpadas fluorescentes, para onde são destinados
os vidros:
15) Após a descontaminação das lâmpadas fluorescentes, para onde são
destinados os metais, incluindo o alumínio:

Bacila, Fischer, Kolicheski
(2014)
Brasil (2010a);
Bacila, Fischer, Kolicheski
(2014)
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Quadro 9 — Matriz de amarração desenvolvida para o entrevistado empresa de descontaminação de LF (conclusão)
Objetivo específico

Perguntas para a entrevista

Referencial teórico

16) Após a descontaminação das lâmpadas fluorescentes, para onde são
destinados o pó de fósforo:
17)Após a descontaminação das lâmpadas fluorescentes, para onde são destinados
mercúrio:
18) Após a descontaminação das lâmpadas fluorescentes, para onde são
destinadas as terras raras:
19) Qual é a área de atendimento desta empresa de descontaminação?
20) Quais municípios e estados são atendidos?

Mourão; Seo (2012)

21) Existe a possibilidade de visitar o local de recebimento e armazenamento deste
produto?
22) Existem licenças ou autorizações emitidas por orgãos públicos? Quais?

Reciclus (2017);
Tramppo(2016);
Apliquim Brasil Recicle
(2010)

23) Qual é atualmente o valor cobrado aos clientes para o tratamento e descarte
correto das lâmpadas? Neste valor já é incluso o transporte do ponto de consumo
até o local de tratamento?
24) Como é o transporte das LF dos pontos de consumo até a empresa de
descontaminação?
25)Quais são as licenças necessárias para a produção destes produtos? Pelo
município? Pelo estado? Pela nação?
26)Em relação a logística reversa, qual é o grande problema para obtermos sucesso
de retorno das lâmpadas fluorescentes dos consumidores residenciais?
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Quadro 10 — Matriz de amarração desenvolvida para o entrevistado instituição de ensino (continua)
Objetivo geral
Objetivo específico
a)Identificar os steakholders
envolvidos na logística
reversa de lâmpadas
fluorescentes

O objetivo geral deste trabalho é identificar e descrever o panorama da cadeia de
logística reversa de lâmpadas fluorescentes na Cidade de São Paulo.
Perguntas para a entrevista
1) Qual é o tipo de instituição de ensino?
2) Quantas pessoas trabalham nesta instituição?
3) Quantos profissionais docentes pertencem a esta instituição?
4) Quantas pessoas estudam nesta instituição?
5)Qual é a faixa etária dos estudantes?
6) Nesta instituição há a coleta de resíduos sólidos?
7) Como são tratados os materiais perigosos(pilhas, baterias, lâmpadas
fluorescentes, remédios...) nesta instituição após a utilização? São encaminhados
para:
8) Esta instituição utiliza lâmpada fluorescente?
9)Após o uso das lâmpadas fluorescentes, ou seja, quando queimadas, onde são
descartadas?
10) Em torno de quantas lâmpadas são utilizadas por mês?

11) Você tem ideia dos riscos ambientais e de saúde que esse tipo de lâmpada
pode causar?
12) A instituição tem divulgado aos alunos e funcionários desta instituição sobre a
destinação correta deste resíduo?
b)Verificar se as edificações
estão preparadas para
atender o sistema de
logística reversa

Referencial teórico
Mandelli (1997);
Tronco (2005);
Jacobi; Besen (2011);
Grossi (1993);
Karpinsk (2009)
Mandelli (1997);
Tronco (2005);
Jacobi; Besen (2011);
Grossi (1993)
Reciclus (2017);
Tramppo(2016);
Apliquim Brasil Recicle
(2010)
Raposo (2001);
Junior e Windmöller (2008);
Mombach, Riella e Ruhnen
(2008)
Reciclus (2017)

13)Onde são deixadas as lâmpadas fluorescentes?
14) Se a resposta anterior foi outros, favor especificar:
15) Nesta instituição tem algum local para armazenamento temporários de
materiais recicláveis e perigosos até o momento do descarte?

ABNT 12235 (1992)
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Quadro 10 — Matriz de amarração desenvolvida para o entrevistado instituição de ensino (conclusão)
Objetivo específico

Perguntas para a entrevista

Referencial teórico

c) Propor e/ou identificar
alternativas para o melhor
descarte desses resíduos
de uso residencial.

16) No caso do descarte de lâmpadas fluorescentes-LF como é feito o manuseio
do ponto de consumo até o veículo transportador?

ABNT 7500 (2013);
ABNT 7501 (2011);
ABNT 7503(2016);
ABNT 12235 (1992)

17) Como são armazenadas essas LF?
18) Como é o local de armazenamento das LF pós- consumo?
19) Como é feito o transporte de LF?
20) Por qual motivo são escolhidas as lâmpadas utilizadas nesta instituição?

Tramppo(2016);
Apliquim Brasil Recicle
(2010)
Bastos (2011)
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Houve a coleta de dados, e as informações que estão ao longo deste trabalho
das quais foram tabeladas, discutidas e apontados os mais relevantes requisitos,
que contribuíram com as informações sobre a coleta, armazenamento, transporte e
divulgação do resíduo em questão, além dos riscos de contaminação associados ao
seu descarte. Com isso, o trabalho de dissertação apresenta o cenário atual das
lâmpadas fluorescentes na Cidade de São Paulo, à luz da logística reversa.
Diante disso, o próximo capítulo será apresentado os resultados e
discussões, com as tabelas e os quadros comparativos elaborados, incluindo nestes
os programas e ações pesquisados. Serão feitas as discussões com as informações
encontradas nas referências bibliográficas comparando-as com os resultados desta
pesquisa. A conclusão do trabalho foi elaborada, pelas análises dos dados e
discussão das informações coletadas a seguir, para melhor embasamento do
trabalho.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O capítulo de resultados e discussões, se inicia a análise acerca das
lâmpadas fluorescentes. Na Figura 13, a seguir, são apresentados: o fluxo da
logística reversa do produto, o fluxo da logística reversa do resíduo de LF e o fluxo
da logística inadequada do resíduo de LF.

Figura 13— Fluxograma da logística reversa de LF na Cidade de São Paulo

Fonte: Elaborada pela autora

Como visto anteriormente no referencial teórico e ilustrado no Fluxograma 11,
os órgãos públicos das esferas: municipal, estadual e federal publicaram nos últimos
anos as legislações proibindo o descarte inadequado de LF, mas somente com a
PNRS de 2010 e com o acordo setorial é que foi possível no último ano colocar em
prática a coleta de LF com a criação da Gestora Nacional Reciclus.
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Com a PNRS, os fabricantes, importadores, distribuidores e os consumidores
são responsáveis pelo resíduo gerado, sendo que os fabricantes, importadores e
distribuidores foram obrigados a contribuir na criação da gestora nacional Reciclus.
Nesta

pesquisa,

os

fabricantes

e

importadores

pesquisados

todos

encaminham os resíduos de LF para a Reciclus. Esta gestora nacional, por sua vez,
destina os resíduos coletados na Cidade de São Paulo, para as empresas Apliquim
Brasil Recicle e Tramppo, que são as empresas de tratamento e descontaminação
das LF. Quanto aos distribuidores parte deles já contribuía com a coleta especial de
LF, antes da implantação da gestora nacional, outra parte aderiu recentemente ao
programa nacional, e os distribuidores de bairro ainda não coletam ou se coletam
dão destinação inadequada do resíduo em questão.
Em relação aos consumidores residenciais dos resíduos de LF, a minoria
desses resíduos são devolvidas para os distribuidores, e a maioria deles são
encaminhados para locais inapropriados, como os aterros, os lixões e para a
reciclagem (sem tratamento e descontaminação das LF). Quanto ao consumo de LF
nas instituições de ensino e pesquisa, parte delas são encaminhadas para o
tratamento e descontaminação pela Secretaria Estadual de Educação, e parte são
armazenadas. Somente uma instituição de ensino e pesquisa pesquisados utiliza
meios próprios para transportar as LF consumidas até o distribuidor.
Das empresas de tratamento e descontaminação, parte delas fazem a
descaracterização do resíduo e encaminham para o aterro e outras empresas fazem
a descaracterização, tratamento e descontaminação, e após esse processo as LF
são encaminhadas para a reciclagem para posterior reutilização dos componentes
em novos produtos, com isso contribuindo com a minimização de impactos
ambientais e de saúde.
As pesquisas realizados com os steakholders envolvidos no sistema de
logística reversa de LF são, que todos os envolvidos neste sistema apresentados no
Quadro 25, devem ter a sua parcela de responsabilidade, a participação dos órgãos
públicos, privados e de toda a sociedade são relevantes, e previstas na PNRS.
Pelas pesquisas expostas e com as teorias até aqui citadas nesta
dissertação, a proposta foi também trazer a prática nesta questão. Surgindo então, a
ideia sobre do estudo de caso e a busca das melhores práticas e ações,
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contribuindo com a implantação do sistema de logística reversa. Dentro do estudo
de caso, foi feito um estudo de múltiplos casos dos edifícios para verificar se os
edifícios contribuem com a PNRS. Os empreendimentos habitacionais e o comércio
dos distribuidores foram observados os espaços para a coleta e local para o
armazenamento em atendimento à logística reversa.
Os resultados apresentados são qualitativos, dos quais são bases para as
análises, discussões e conclusões do presente trabalho. Na sequência observou-se
inicialmente a percepção de usuários residenciais entrevistados.

4.1 Percepção dos consumidores residenciais entrevistados (amostra não
referencial)
O consumidor é o gerador do resíduo, e o agente determinante na cadeia do
sistema de logística reversa. Para o sucesso deste sistema, a ação do consumidor
de separar os resíduos se torna relevante e com isso, possível de colocar em prática
o retorno dos resíduos perigosos e encaminhá-los para a sua melhor disposição no
meio ambiente contribuindo com as diretrizes da PNRS, que têm como
instrumentos: a responsabilidade compartilhada e a logística reversa.
Foram pesquisados 23 (vinte e três) consumidores entrevistados e realizadas
10 (dez) perguntas para cada um deles, sendo que as respostas foram organizadas
pela matriz de amarração elaborada anteriormente, das quais os resultados foram
tabelados e apresentadas, conforme o Quadro 11.
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Quadro 11 —Resultados matriz de amarração entrevistados consumidores (continua)
Consumidores

1

2

3

4

5

6

7

8

1)Quantas pessoas moram na sua residência?

3a4

3a4

2

3a4

2

2

3a4

2

2) Em relação a escolaridade, dentre os moradores da
rua residência, qual é o maior nível de instrução?

pósgraduação

pósgraduação

pósgraduação

pós-graduação

pósgraduação

pósgraduação

pósgraduação

pós-graduação

3) A família participa da coleta seletiva de materiais
reciclados?

nr

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

4) Na sua residência tem algum local para
armazenamento temporário de materiais reciclados?

nr

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

5) Em média, quantas LF são utilizadas na sua
residência?

15

5 a 10

5 a 10

5 a 10

mais de
10

0

5 a 10

0

6) Após o uso das LF, ou seja, quando queimadas, onde
são descartadas?

Reciclados

Reciclados

Reciclados

lixo

coleta
especial

nr

lixo

lixo

7) Você tem ideia dos riscos ambientais e de saúde que
a LF pode causar?

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

8) Na sua residência tem algum local para o
armazenamento temporário de materiais perigosos,
como LF, até o momento do descarte?

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

9) Qual é o grande problema para obtermos sucesso de
retorno do resíduo de lâmpada fluorescente dos
consumidores?

nr

Ter pontos
de coleta

Sem
informação

Disponibilidade
de postos de
coleta para
descarte,
conscientização.
O incentivo e a
facilidade de
entrega.

nr

Não sabe

Locais de
descarte
que são
inexistente

Que houvesse
uma
compensação
financeira para
quem entregasse
esse resíduo, tipo
desconto em
adquirir outra LF

10) Mora em apartamento ou casa?

Casa

apartamento

apartamento

casa

casa

apartamento

apartamento

apartamento

Notas:
Nr – não respondido
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Quadro 11 — Resultados matriz de amarração entrevistados consumidores (continua)
Consumidores

9

10

11

12

13

14

15

16

1)Quantas pessoas moram na sua residência?

3a4

3a4

2

2

1

3a4

1

3a4

2) Em relação a escolaridade, dentre os moradores da
rua residência, qual é o maior nível de instrução?

superior

pós-graduação

pósgraduação

superior

pósgraduação

superior

pós-graduação

pós-graduação

3) A família participa da coleta seletiva de materiais
reciclados?

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

4) Na sua residência tem algum local para
armazenamento temporário de materiais reciclados?

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

5) Em média, quantas LF são utilizadas na sua
residência?

0

0

5 a 10

3a4

1a2

0

0

5 a 10

6) Após o uso das LF, ou seja, quando queimadas, onde
são descartadas?

nr

coleta especial

Reciclados

coleta
especial

lixo

nr

Não utiliza

lixo

7) Você tem ideia dos riscos ambientais e de saúde que
a LF pode causar?

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

8) Na sua residência tem algum local para o
armazenamento temporário de materiais perigosos,
como LF, até o momento do descarte?

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

9) Qual é o grande problema para obtermos sucesso de
retorno do resíduo de lâmpada fluorescente dos
consumidores?

nr

Difícill

Local de
coleta

Não sabe

Correta
retirada de
material
tóxico

armazenamento
e pontos de
coleta

Falta de
educação
ambiental

10) Mora em apartamento ou casa?

apartamento

casa

apartamento

apartamento

Acomodação
nas
residências
e
informações
sobre a
logística
reversa.
apartamento

apartamento

apartamento

apartamento

Notas:
Nr – não respondido
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Quadro 11 — Resultados matriz de amarração entrevistados consumidores (conclusão)
Consumidores

17

18

19

20

21

22

23

1)Quantas pessoas moram na sua residência?

1

4

3

2

2

3

3

2) Em relação a escolaridade, dentre os moradores da rua residência, qual é
o maior nível de instrução?

pósgraduação

superior

superior

pósgraduação

pósgraduação

superior

superior

3) A família participa da coleta seletiva de materiais reciclados?

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

4) Na sua residência tem algum local para armazenamento temporário de
materiais reciclados?

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

5) Em média, quantas LF são utilizadas na sua residência?

0

5 a 10

15

12

0

Sim, tenho dois
recipientes um
orgânico e outro
para reciclados
14

6) Após o uso das LF, ou seja, quando queimadas, onde são descartadas?

Reciclados

Reciclados

Coleta
especial

Reciclados

Coleta
especial

não sabe

lixo

7) Você tem ideia dos riscos ambientais e de saúde que a LF pode causar?

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

8) Na sua residência tem algum local para o armazenamento temporário de
materiais perigosos, como LF, até o momento do descarte?

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

9) Qual é o grande problema para obtermos sucesso de retorno do resíduo
de lâmpada fluorescente dos consumidores?

nr

Falta
informações

Falta
informações

nr

Consciência
do prejuízo
do descarte
indevido

Pouco difundida
as informações

10) Mora em apartamento ou casa?

apartamento

casa

casa

casa

casa

condomínio de
casa

Abordar sobre os
problemas
causados e
disponibilizar lixos
de coleta seletiva
para todos
apartamento

Notas:
Nr- não respondido

12 a 14
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Das 10 (dez) perguntas realizadas aos consumidores, algumas delas foram
evidenciados em consideração ao tema desta pesquisa e na Figura 14, são
indicados os consumidores pesquisados que geram o resíduo de LF. Em números
absolutos, foram pesquisados 23 (vinte e três) consumidores, representando 100%
deles, sendo que 16 (dezesseis) ou 69,5% deles possuem nível de pós-graduação e
somente 7 (sete) ou 30,5% deles possuem graduação.

Figura 14 — Nível de instrução dos consumidores pesquisados (em números absolutos)

Fonte: a própria autora
Amostra não referencial

Dos 23 (vinte e três) consumidores, o que representa 100%, sendo que 8
(oito) ou 34,8% deles não possuem nenhuma LF sendo utilizada em suas
residências, 7 (sete) ou 30,4% utilizam de cinco até dez LF, 6 (seis) ou 26,1% dos
consumidores utilizam mais de dez LF e somente 2 (dois) ou 8,7% deles utilizam de
uma a quatro LF, conforme apresentado na Figura 15.
Figura 15 — Consumidores de LF utilizadas nas residências dos consumidores
pesquisados (em números absolutos)

Fonte: a própria autora
Amostra não referencial
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Quanto aos consumidores que descartam LF nas suas residências, 7 (sete)
ou 30,4% deles encaminham para a coleta de materiais recicláveis, 6 (seis) ou
26,1% deles encaminham para o lixo convencional, 5 (cinco) ou 21,7% deles
encaminham para a coleta especial, 4 (quatro) ou 17,4% dos consumidores
pesquisados não responderam e somente 1 (um), o que representa 4,4%, não utiliza
mais essa tecnologia de iluminação, conforme apresentado na Figura 16. Sendo
assim, pelo menos 13 (treze) ou 56,5% dos consumidores dos 23 (vinte e três)
pesquisados descartam o resíduo estudado, em locais inapropriados.
Figura 16 — Descarte de LF nas residências dos consumidores pesquisados (em números
absolutos)

Fonte: a própria autora
Amostra não referencial

Dos 23 (vinte e três) consumidores pesquisados, 14 (quatorze) deles que
representam 60,9% sabem dos riscos ambientais e de saúde que esse resíduo pode
causar e os outros 9 (nove) consumidores, ou seja, 39,1% deles não sabem,
conforme apresentado na Figura 17.
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Figura 17 — Consumidores pesquisados que sabem dos riscos ambientais e de saúde que
a LF pode causar (em números absolutos).

Fonte: a própria autora
Amostra não referencial

A pesquisa também abordou, questões sobre os ambientes internos dos seus
lares, sendo que os consumidores pesquisados residem em casas e em
apartamentos. Mas nenhuma delas, há local apropriado para o armazenamento
temporário e descarte deste resíduo. Um local apropriado nas residências para essa
finalidade, evitaria acidentes, servindo como suporte para os consumidores, e
contribuindo com a PNRS. Na Figura 18, são apresentados (em números absolutos),
15 (quinze) consumidores de 23 (vinte e três) deles pesquisados o que representa
65,2%, que não dispõe de local específico para o descarte de LF, 7 (sete)
consumidores ou 30,4% deles possuem nas residencias local para o descarte de LF,
e somente um não respondeu o que corresponde a 4,4% deles.
Figura 18 — Consumidores pesquisados que tem local específico em suas residências,
para o armazenamento temporário do resíduo de LF ( em números absolutos)

Fonte: a própria autora
Amostra não referencial
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Observou-se que 69,5% dos consumidores pesquisados possuem alto nível
de escolaridade (nível de pós-graduação), e que 60,9% sabem dos riscos
ambientais que o resíduo pode causar, mas somente 21,7% encaminham o resíduo
de LF para a coleta especial.
Sendo que 65,2% dos consumidores pesquisados ainda utilizam a tecnologia
de iluminação artificial com lâmpadas fluorescentes em suas residências, sendo que
65,2% dos pesquisados não dispões de local específico para o descarte de LF.
Percebeu-se que a maior parte dos consumidores pesquisados possuem alto
nível de instrução e de conhecimento, mas a minoria deles encaminham o resíduo
tratado para a coleta especial. Sendo assim, confirma-se com as respostas dessa
pesquisa que as informações encontradas em vários autores pesquisados nas
referências bibliográficas vêm de encontro com o que foi pesquisado, em
contrapartida as legislações existentes há décadas não contribuem para o
conhecimento e sensibilização. Foram pesquisadas também a gestão de LF nas
instituições de ensino.

4.2 Avaliação da gestão de lâmpadas fluorescentes nas instituições de ensino

As instituições de ensino pesquisadas, que estão relacionadas no Quadro 13,
são espaços caracterizados como grandes consumidores de LF e para atender tal
demanda, esse resíduo deve ser cuidadosamente armazenado em local apropriado
e seguro, como é previsto pela NBR 12235 e longe do alcance de crianças ou
menores de idade, não devendo ficar exposto.
As instituições de ensino e pesquisa, devem fazer parte da logística reversa
de LF, pois devido a grande quantidade de alunos e trabalhadores que frequentam
diariamente esses espaços, se torna um local estratégico facilitando o descarte
deste produto, evitando que fiquem armazenados durante muito tempo nas
edificações, o corpo docente dessas instituições poderiam contribuir com a
pulverização das informações sobre os riscos ambientais e de saúde para os seus
alunos, ação já prevista em lei e que deve ser colocando em prática a
responsabilidade compartilhada.
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Seguem a seguir, as respostas dos questionários da matriz de amarração,
obtendo assim, as informações encontradas em cada instituição de ensino
pesquisada e localizadas na Cidade de São Paulo, conforme o Quadro 12.
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Quadro 12 — Respostas da matriz de amarração dos entrevistados instituição de ensino (continua)
Instituição de ensino

Dante Aliguieri

Emygdio de Barros

Emir Macedo
Escola municipal

Guaracy
Silveira
Escola estadual

Museu da
lâmpada
Museu interativo

Ilha da
Juventude
Escola estadual

1) Qual é o tipo de instituição de ensino?

Escola particular

Escola estadual

2) Quantas pessoas trabalham nesta instituição?

nc

150

nc

200

4

21

3) Quantos profissionais docentes pertencem a esta instituição?

nc

100

nc

150

nc

67

4) Quantas pessoas estudam nesta instituição?

2000

1600

nc

2000

nc

nc

5)Qual é a faixa etária dos estudantes?

nc

acima de 10

nc

acima de 14

nc

acima de 10

6) Nesta instituição há a coleta de resíduos sólidos?

Sim

não há

nc

Sim

nc

Não

7) Como são tratados os materiais perigosos (pilhas, baterias,
lâmpadas fluorescentes, remédios...) nesta instituição após a
utilização? Para onde são encaminhados?

nc

lixo comum

nc

Alguns vão para
a coleta especial

Recolhe pilhas e
baterias

nc

8) Esta instituição utiliza lâmpada fluorescente?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

9)Após o uso das lâmpadas fluorescentes, ou seja, quando
queimadas, onde são descartadas?

Sim, mas estão
sendo
gradualmente
trocadas por LED
Apliquim Brasil
Recicle

Transportada por
veículo FDE e
encaminhado para
Tramppo

nc

Leroy Merlin
Raposo ou
Inova Pinheiros

nc

Transportada
por veículo FDE
e encaminhado
para Tramppo

10) Em torno de quantas lâmpadas são utilizadas por mês?

nc

2

nc

25

nc

nc

11) Você tem idéia dos riscos ambientais e de saúde que esse tipo
de lâmpada pode causar?

nc

Sim

Sim

Sim

Sim

nc

12) A instituição tem divulgado aos alunos e funcionários desta
instituição sobre a destinação correta deste resíduo?

Não

Não

Não

Sim

Não

13)Onde são deixadas as lâmpadas fluorescentes?

nc

Sala multiuso

Ao ar livre

Somente os
alunos do curso
de meio
ambiente
Sala multiuso

nc

Sala multiuso

14) Nesta instituição tem algum local para armazenamento
temporários de materiais recicláveis e perigosos até o momento do
descarte?
15) O local de armazenamento é local ventilado?

Sim

Sim

nc

Sim

Não

Sim

nc

Não

Sim

Sim

nc

Não

16) No caso do descarte de lâmpadas fluorescentes-LF como é
feito o manuseio do ponto de consumo até o veículo
transportador?

Por empresa
especializada

Por empresa
especializada

nc

Manualmente
por professor
interessado

nc

Por empresa
especializada

Notas:
Nc – nada consta
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Quadro 12 — Respostas da matriz de amarração dos entrevistados instituição de ensino (conclusão)
Instituição de ensino

Dante Aliguieri

Emygdio de Barros

Emir Macedo

Guaracy
Silveira

Museu da
lâmpada

Ilha da
Juventude

17) Como são armazenadas essas LF?

nc

Local reservado

Restrito

Local reservado

nc

Restrito

18) Como é o local de armazenamento das LF pós-consumo?

nc

Piso impermeável

nc

nc

Veículo FDE

nc

nc

20) Por qual motivo são escolhidas as lâmpadas utilizadas nesta
instituição?

nc

Economia de
energia

Piso
impermeável
Veículo
particular de
professor
Pelo custo

nc

19) Como é feito o transporte das lâmpadas fluorescentes?

Piso
impermeável
nc

nc

Pelo descarte
pós-consumo

nc
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No Colégio Dante Alighieri, há programas de coleta seletiva, compostagem,
horta orgânica, a separação de lâmpadas fluorescentes e conta com a substituição
gradual dessas lâmpadas pela tecnologia de lâmpada LED. As lâmpadas
fluorescentes são armazenadas em local com piso impermeabilizante (piso
cerâmico), ventilado, mas não há o sistema de drenagem. Esses resíduos são
encaminhadas para a empresa de tratamento e descontaminação Apliquim Brasil
Recicle, conforme apresentado na Figura 19.
Figura 19 — Destino das LF do Colégio Dante Alighieri

Fonte: a própria autora

Na Escola Municipal de Educação Infantil Emir Macedo, há a separação de
alguns materiais para reciclagem e no caso das lâmpadas fluorescentes utilizadas
são armazenadas em piso cimentado com irregularidades, sem sistema de
drenagem e expostas ao ar livre, apoiadas em uma mesa escola, e essa escola não
é contemplada por nenhum sistema de logística reversa.
Na Escola Estadual Emygdio de Barros, por meio das informações fornecidas,
não há qualquer tipo de separação de resíduos sólidos gerados nesta escola pelos
alunos. Dentre os resíduos perigosos, somente as lâmpadas fluorescentes são
separadas e armazenadas em ambiente restrito da escola, com piso cimentado com
irregularidades, pouco ventilado e sem sistema de drenagem. Observou-se que o
local de armazenamento deste resíduo divide o ambiente com outros materiais e
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equipamentos, como apresentada na Figura 20. No acúmulo de uma certa
quantidade de lâmpadas, ocorre o recolhimento desses resíduos por veículo
disponibilizado pela Secretaria do Estado da Educação de São Paulo, ou seja, há
uma estrutura organizada de logística reversa desses resíduos que são
encaminhados para a empresa de tratamento Tramppo.
Figura 20 — Local de armazenamento de LF da E.E. Emygdio de Barros

Fonte: a própria autora

Outra instituição de ensino, foi a Escola Técnica Estadual Guaracy Silveira,
por iniciativas de alguns professores e alunos, há postos de coleta de alguns
resíduos sólidos e resíduos perigosos. Alguns desses resíduos são levados por
veículos dos próprios docentes. Em relação a coleta dos resíduos inorgânicos
comuns, há a separação de garrafas PET, papel, papelão, varal de sacolas
plásticas; e dos resíduos sólidos perigosos, há o recolhimento de pilhas, baterias,
eletroeletrônicos e de restos de óleo de cozinha. As lâmpadas fluorescentes
consumidas, estão sendo armazenadas em um depósito com outros materiais
diversos, com piso cimentado e janelas de ventilação, sem sistema de drenagem,
sendo um local restrito e não sendo atendida por nenhum sistema de logística
reversa, conforme apresentada na Figura 21.
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Figura 21 — Local de armazenamento de LF da ETEC Guaracy Silveira

Fonte: a própria autora

No Museu da Lâmpada há o estímulo para a reutilização dos componentes
das lâmpadas incandescentes, com programas e ações de concurso cultural voltado
para as escolas. Os resíduos de lâmpada fluorescente não são coletados, mas são
apresentados os componentes de LF e seus resíduos, conforme apresentada na
Figura 22. Há somente a coleta de pilhas e baterias.
Figura 22 — Componentes da LF e seus resíduos no Museu da Lâmpada

Fonte: a própria autora
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Na Escola Estadual Ilha da Juventude, as LF são armazenadas em um
depósito (local restrito), o piso com revestimento, sem ventilação e sem sistema de
drenagem. O referido local armazena outros materiais diversos, conforme
apresentada na Figura 23.
Figura 23 — Local de armazenamento de LF da E.E. Ilha da Juventude

Fonte: a própria autora

Diante dessas informações, pode ser observado que das 6 (seis) instituições
de ensino pesquisadas, ou seja, 100% delas têm coleta de lixo regular e 100%
fazem a coleta seletiva ou coleta especial de algum material. Com relação às
lâmpadas fluorescentes 5 (cinco) dessas instituições separam as lâmpadas
consumidas do lixo comum, representando 83,3% das instituições de ensino
pesquisadas, mas somente 3 (três) delas, são atendidas pelo sistema de logística
reversa pós-consumo, ou seja, 50% delas. Somente uma instituição de ensino, o
que representa 16,66%, tem educação ambiental na grade curricular dos alunos, por
possuir o curso técnico em meio ambiente. Em relação ao armazenamento deste
resíduo, das 5 (cinco) instituições de ensino que fazem a separação da lâmpada
fluorescente, nenhuma delas atendem as recomendações da NBR 12235 e 16,6%
não foram obtidas informações, conforme apresentado no Quadro 13
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Quadro 13 — Programas e ações para a destinação de resíduos nas instituições de ensino

Há disciplina de educação ambiental
para os alunos

Atende a NBR 12.235

Colégio Dante Alighieri
Escola Estadual Professor Emygdio de Barros
Escola Municipal de Educação Infantil. Emir
Macedo
Escola Técnica Estadual Guaracy Silveira
Museu da Lâmpada

S
S
S

S
S
N

N
N
N

N
N
N

S
S

S
N

N
N

S
S

N
SI

Escola Estadual Ilha da Juventude
S – sim; N – não; SI – sem informação
Fonte: elaborada pela autora
Amostra não referencial

S

S

S

N

N

Separação de lâmpadas fluorescentes

S
S
S

Separação de resíduos para reciclagem

Atende o sistema de logística reversa para LF

Programas e ações para destinação de resíduos

Diante do que foi exposto, a separação das LF nas instituições de ensino é
uma ação que têm sido praticada, mas cada uma na sua condição de
armazenamento e nem todas têm o sistema de logística reversa ainda implantado.
Diante da pesquisa deste trabalho e com as informações encontradas nas
referências bibliográficas o descaso com o resíduo de lâmpada fluorescente é
recorrente na maioria das instituições de ensino, e devem contribuir com as antigas
e as mais recentes legislações existentes. Encontra-se em processo de
desenvolvimento, alguns programas e ações para maior pulverização relacionados
ao assunto em questão.
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4.3 Avaliação das práticas de conjuntos habitacionais
Foram realizados o estudo de múltiplos casos dos empreendimentos
habitacionais, foram selecionados os edifícios com certificação ambiental e na fase
de uso e operação. Destes edifícios, são atendidos vários quesitos para os órgãos
certificadores, em todas as fases do empreendimento. Observou-se também, que há
forte tendência dos novos empreendimentos em utilizar a tecnologia LED que são
estimulados pelos próprios órgãos certificadores, resultando em mais economia de
energia em relação a lâmpada fluorescente.
Contudo em nenhum dos edifícios pesquisados, foi encontrado local adequado
para o descarte de lâmpada fluorescente ou para qualquer outra tecnologia de
iluminação artificial. Salientando-se que nas referências bibliográficas foram
encontrados que as duas mais recentes tecnologias de iluminação, são compostas
por metais pesados e elementos químicos altamente tóxicos e que ambas merecem
cuidados no descarte por serem produtos largamente utilizados na fase de uso e
operação das edificações.
Sendo esses problemas apontados em comparação com as informações
encontradas por diversos autores no referencial teórico, verifica-se maiores chances
de riscos de acidentes nos edifícios em uso e operação e a rápida evacuação dos
usuários/moradores do edifício em caso de emergência é um item importante. Este
último problema se confronta com alguns órgãos públicos, por exemplo as
solicitações do corpo de bombeiros.
Sendo assim, nos conjuntos habitacionais pesquisados, em números
absolutos foram 5 (cinco) representando 100% deles, todos há a coleta de lixo
convencional, em relação a separação de resíduos sólidos dentro da unidade
habitacional somente 2 (dois) deles o que representa 40%, têm local específico para
armazenamento de resíduos sólidos. No descarte de lâmpadas fluorescentes,
nenhum deles possui local adequado e seguro para coleta de lâmpadas
fluorescentes, e portanto, nenhum deles atende o sistema de logística reversa de
LF, ou seja, os edifícios habitacionais não atendem a PNRS, conforme apresentado
no Quadro 14.
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Quadro 14 — Serviços oferecidos nos empreendimentos habitacionais

Local para armazenamento de resíduos
sólidos na unidade habitacional

Separação e armazenamento de
lâmpadas fluorescentes

Atende o sistema de logística reversa
de LF (PNRS)

Unidades
habitacionais/
Conjuntos
habitacionais
Residência Sustentável
Condomínio Vetrino Brooklin By Cyrela
Condomínio Edifício Story Jaguaré
Recanto Jacarandá Jardim das Perdizes
Residencial Time Jardim das Perdizes

Coleta de lixo convencional

Programas e ações para resíduos

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não

Fonte: elaborada pela autora
Amostra não referencial

O resíduo estudado se trata de um resíduo duplamente perigoso, por ser
cortante e composto por elementos altamente tóxicos, o que pode elevar o nível de
acidentes domésticos. Havendo espaços projetados nas unidades habitacionais ou
nos edifícios para o armazenamento temporário destes resíduos, poderiam ser
evitados acidentes e garantir a segurança dos usuários. Desta maneira, em relação
a cadeia de logística reversa se torna relevante um local para o armazenamento
temporário deste resíduo nos edifícios.
No

estudo

de

múltiplos

casos,

foram

selecionados

cinco

edifícios

habitacionais todos dentro da Cidade de São Paulo. O intuito deste capítulo, é
apresentar como está a situação da logística reversa de LF nos edifícios residenciais
na cidade estudo de caso.
Os cinco empreendimentos habitacionais escolhidos neste estudo de
múltiplos casos, dentro da Cidade de São Paulo foram: Residência Sustentável,
Vetrino Brooklin By Cyrela, Story Jaguaré, Recanto Jacarandá no Jardim das
Perdizes e Residencial Time no Jardim das Perdizes.
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4.3.1 Residência Sustentável
Esse empreendimento está localizado em endereço que já é contemplado
pelo serviço de coleta seletiva porta a porta pela Prefeitura de São Paulo, mas o
empreendimento não utiliza esse serviço de coleta seletiva que ocorre as sextasfeiras no período matutino.
Na reforma deste empreendimento, foi prevista na área de serviços, a
remoção de um armário embutido em mau estado, para a instalação de nichos com
cestos na posição vertical para a separação de lixo reciclável, conforme apresentado
na Figura 24. Mas não há a presença do cesto para a separação do resíduo
perigoso, e nem para o resíduo de LF.
Figura 24 — Cestos plásticos para a separação do lixo reciclável na residência Sustentável

Fonte: a própria autora

4.3.2 Vetrino Brooklin By Cyrela
O endereço deste empreendimento já é contemplado pelo serviço de coleta
seletiva porta a porta pela Prefeitura de São Paulo, o empreendimento utiliza esse
serviço de coleta seletiva que ocorre as segundas no período matutino.
Na área de serviço dos apartamentos, possui uma pequena área de 0,30 m²,
para o armazenamento de resíduos. Nas áreas comuns, foram projetados espaços
destinados ao armazenamento de resíduos recicláveis, orgânicos, coleta de pilhas,

127

baterias e óleo de cozinha, conforme apresentada nas Figuras 25 e 26. É inexistente
espaço projetado para o descarte de lâmpadas fluorescentes, ou para qualquer
outro tipo de tecnologia de iluminação.
Figura 25 — Armazenamento de resíduos sólidos perigosos do Vetrino By Cyrela

Fonte: a própria autora
Figura 26 —Armazenamento de resíduos sólidos comuns do Vetrino By Cyrela

Fonte: a própria autora

4.3.3 Story Jaguaré
Desde janeiro de 2016, este empreendimento está em uso e nas áreas
comuns do empreendimento há cestos coletores de materiais recicláveis, mas
nenhum resíduo sólido gerado têm sido encaminhado para as cooperativas de
material reciclado. Esse endereço já é contemplado pelo serviço de coleta seletiva
da prefeitura de São Paulo, mas o empreendimento ainda não utiliza esse serviço de
coleta seletiva que ocorre aos sábados no período noturno.
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Nas unidades habitacionais não há local para o armazenamento de nenhum
tipo de resíduo, somente por andares há um armário que serve de depósito para o
armazenamento do lixo convencional, como apresenta na Figura 27. Quanto ao
descarte de lâmpada fluorescente não há ainda nenhuma ação.
Figura 27 — Armário para armazenamento de lixo convencional do Story Jaguaré

Fonte: a própria autora

4.3.4 Recanto Jacarandá (Jardim das Perdizes)
A administradora está tentando implantar o sistema de coleta seletiva neste
empreendimento, mas ainda sem sucesso no início de 2018. Sendo que o
armazenamento dos resíduos sólidos coletados está localizado somente nos
subsolos, como apresenta na Figura 28. Mas não há coleta para nenhum tipo de
resíduos sólido perigoso, nem coletor para nenhum tipo de tecnologia de iluminação
artificial.
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Figura 28 — Armazenamento dos resíduos sólidos do Recanto Jacarandá

Fonte: a própria autora

4.3.5 Time Residencial (Jardim das Perdizes)

Nesse empreendimento, os resíduos sólidos são coletados somente nos
subsolos, mas não há coleta para nenhum tipo de resíduos sólido perigoso, nem
coletor para nenhum tipo de tecnologia de iluminação artificial, conforme apresenta
na Figura 29.

Figura 29 — Porta de entrada e área de resíduos sólidos do Time Residencial

Fonte: a própria autora

Dentre os edifícios habitacionais pesquisados, se destaca o empreendimento
Vetrino Brooklin By Cyrela, por haver local para o armazenamento de resíduos
perigosos, mas neste caso não sendo as lâmpadas fluorescentes. Percebeu-se com
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isso, que é um momento de transição e que iniciou a preocupação pela disposição
dos resíduos perigosos gerados nas edificações
A seguir serão abordados as questões dos edifícios comerciais visitados e
que já possuem a coleta seletiva desse resíduo pós-consumo.

4.4 Avaliação da gestão da rede de distribuidores
Foram

analisados

e

pesquisados

os

distribuidores

de

LF,

dos

empreendimentos comerciais pesquisados, e nem todos possuem a coleta especial
de LF na Cidade de São Paulo, como apresentados no Quadro 15.

Quadro 15 – Descarte de lâmpadas fluorescente dos distribuidores pesquisados
REDE DE
DISTRIBUIÇÃO

COLETA
LF

Leroy Merlin
C&C
Telha Norte
Carrefour
Conibase
Alba
Rede Construir

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

LOCAL DE DESCARTE

DATA DAS ENTREVISTAS
E COLETA DAS
INFORMAÇÕES
23/08/2016
Todas as lojas
23/08/2016
Loja da Marginal Tietê
14/03/2016
Consultar as lojas
24/08/2016
Consultar as lojas
05/10/2017
Consultar as lojas
13/09/2016
Não coleta
Após quebra do material é 13/09/2016
encaminhado para o lixo
convencional

Fonte: a própria autora
Amostra não referencial

Dos 7 (sete) distribuidores de LF pesquisados, 6 (seis) deles ou 85,7%
coletam os resíduos de LF (dentre eles um coleta, quebra e encaminha para o lixo
convencional), e 1 (um) não coleta o que representa 14,3%, conforme apresentado
no Quadro 15
Seguem a seguir, as respostas dos questionários da matriz de amarração,
obtendo assim, as informações encontradas nos distribuidores pesquisados
localizadas na Cidade de São Paulo, conforme o Quadro 16.
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Quadro 16 — Resultados matriz de amarração dos entrevistados distribuidores(continua)
Distribuidores

Leroy
Merlin

C&C

Telha Norte

Carrefour

Conibase

Alba

Rede Construir

1) A empresa contribui no recolhimento de lâmpadas
fluorescentes pós-uso?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

2) A empresa sabe a gravidade/riscos que o descarte
inadequado desta lâmpada pode causar ao ser humano
e ao meio ambiente?

Todas as
lojas

Loja Marginal
Tietê

Consultar
lojas

Consultar lojas

Consultar
lojas

nc

Após quebra do material é
encaminhado para o lixo
convencional

3) Existem quantas lojas distribuidoras de lâmpadas
fluorescente desta rede?

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

Têm somente
uma loja

Todas

4) Quais são os pontos de coleta deste material na
distribuidora/loja?

Todas

Consultar,
somente
algumas

Somente na
marginal
Tietê

Consultar,
somente algumas
estão no
Programa
Reciclus

Recolhe

Não recolhe

Não recolhem

5) Há quanto tempo há o recolhimento das lâmpadas
fluorescentes para atendimento dos consumidores?

Desde 2009

Após 2012

Após 2012

2017

2017

nc

nc

6) Quais são os tipos e lâmpadas que são recolhidos?

Todas

Todas

nr

Todas

Todas

Nenhuma

Nenhuma

7) Como é feito esse recolhimento?

Por móvel
produzido
pelo
distribuidor,
junto com
outros
pontos de
coleta

Caixas

nr

Coletor Reciclus

Coletor
Reciclus

Não há

Não há

8) Após o recolhimento, para onde são encaminhadas
as lâmpadas fluorescentes?

Tramppo

nr

nr

Apliquim Brasil
Recicle

Apliquim
Brasil
Recicle

nc

Lâmpadas são quebradas
e encaminhadas para o
lixo convencional

9) Como é feito o armazenamento das lâmpadas
fluorescentes?

Na posição
horizontal

Na posição
vertical

Na posição
vertical

Na posição
vertical

Na posição
vertical

nc

nc

Notas:
Nr – não respondido
Nc- Nada consta
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Quadro 16 — Resultados matriz de amarração dos entrevistados distribuidores (continua)
Distribuidores

C&C

11) O local de armazenamento é ventilado?

Leroy
Merlin
Móvel
proteje o
resíduo de
impactos
Sim

Carrefour

Conibase

Alba

Rede Construir

Caixas

Telha
Norte
Coletor

Coletor

Coletor

nc

nc

12) O local de armazenamento possui piso
impermeabilizado? Como é? Explique.

Sim,
cimentado

Sim

Sim

Não

Sim

nc

nc

Sim

Sim

Sim

Sim

nc

nc

13)Quais são os equipamentos utilizados para
manuseio e transporte das LF?

EPI

nr

nr

nr

nr

nc

nc

14) É ou foi feito algum treinamento com os
funcionários que contribui na coleta de lâmpadas
fluorescentes? Como é ou foi?

nr

nr

nr

nr

nr

nc

nc

15) Como é o transporte deste produto até a central de
descontaminação?

nr

Veículo da
descontaminadora

nr

nr

nr

nc

nc

16) Qual é a quantidade mensal de lâmpadas
fluorescentes recebidas pelos consumidores em
unidades?

nr

nr

nr

nr

nr

nc

nc

17) Qual é a quantidade mensal de lâmpadas
fluorescentes quebradas recebidas?

nr

nr

nr

nr

nr

nc

nc

18) Qual é a quantidade mensal de lâmpadas
fluorescentes quebradas na loja em unidades?

nr

nr

nr

nr

nr

nc

nc

19) Quantos funcionários contribuem na coleta das
lâmpadas fluorescentes recebidas pelos
consumidores?

nr

3

nc

nr

nr

nc

nc

20) Qual é o valor pago a empresa de
descontaminação? (em reais)

nr

nr

nr

nr

nr

nc

nc

21)Qual é o valor pago a empresa de transporte deste
material por lâmpada? (em reais)

nr

nr

nr

nr

nr

nc

nc

10) No armazenamento das lâmpadas existe alguma
proteção? Se sim, como é feita?

Notas:
Nr – não respondido
Nc- Nada consta
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Quadro 16 — Resultados matriz de amarração dos entrevistados distribuidores (conclusão)
Distribuidores

Leroy
Merlin

C&C

Telha
Norte

Carrefour

Conibase

Alba

Rede Construir

22) Qual é a área de atendimento da coleta das
lâmpadas fluorescentes?

nr

nr

nr

nr

nr

nc

nc

23) Qual é o público atendido?

consumidor

consumidor

consumidor

consumidor

consumidor

nr

nc

24) Existem licenças ou autorizações de orgãos
públicos para recolhimento deste resíduo? Qual ou
quais?
25) Em relação a logística reversa, qual é o grande
problema para obtermos sucesso de retorno das
lâmpadas fluorescentes dos consumidores
residenciais? Qual ou quais licenças?

nr

nr

nr

Não

Não, só
coleta

nr

nc

nr

nr

nr

nr

nr

nr

nc

Notas:
Nr – não respondido
Nc- Nada consta
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Contudo com a implantação da gestora nacional Reciclus, foi ampliado os
pontos de coleta de LF e vários empreendimentos comerciais estão contribuindo
com essa questão. Com isso, outra análise ocorreu nos edifícios comerciais
pesquisados, que já realizam o sistema de logística reversa de LF na Cidade de São
Paulo. Foram observados, que dentre os pontos de coleta em funcionamento do
material tratado, há uma carência de espaços e a vulnerabilidade desses produtos
pós-consumo.
Foram selecionados os três primeiros pontos de coleta que atendem o
sistema de logística reversa de LF pela Reciclus, os coletores pioneiros foram
instalados de dezembro de 2016 a janeiro de 2017. Os outros dois, que completam
os cinco estabelecimentos comerciais, foram implantados de janeiro a julho de 2017.
Nestes edifícios comerciais foram observados os pontos de coleta, o período de
instalação do coletor, o volume de resíduo recebido e o local para o armazenamento
deste resíduo.
A seguir serão abordados as questões dos edifícios comerciais visitados e
que já possuem a coleta seletiva desse resíduo pós-consumo. No estudo de
múltiplos casos, foram selecionados cinco edifícios comerciais todos dentro da
Cidade de São Paulo. O intuito deste capítulo, é apresentar como está a situação da
logística reversa de LF nos edifícios comerciais da cidade estudo de caso.

4.4.1 Carrefour Butantã
O coletor da Reciclus está localizado em local público de fácil acesso, mas
não está no caminho de entrada dos clientes. O coletor têm dois compartimentos
distintos. Um deles possui espaços para as lâmpadas fluorescentes tubulares
deixando-as na posição vertical e o outro para as lâmpadas fluorescentes
compactas. O compartimento de LFT o acesso para quem deixa as lâmpadas,
permite que outras pessoas tenham acesso a mesma tornando o resíduo vulnerável,
como apresenta na Figura 30. Ao contrário, do compartimento das LFC, que o
consumidor que deixa a lâmpada no coletor e após o seu lançamento o mesmo ou
qualquer outra pessoa não tem mais acesso, deixando assim o produto mais
protegido de alguma eventualidade. O coletor foi recebido pela Reciclus em meados
de janeiro de 2017.
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Figura 30 — Ponto de coleta de LF no Carrefour Butantã

Fonte: a própria autora

Quanto ao local de armazenamento de lâmpadas fluorescentes, não há local
apropriado na edificação deste estabelecimento. Assim que o coletor estiver cheio,
os colaboradores ligam para a Reciclus para que seja realizado o recolhimento.

4.4.2 Andra Casa Verde
O coletor da Reciclus deste estabelecimento comercial, está localizado antes
da porta de entrada da loja, o que contribui na divulgação do sistema de logística
reversa de LF, ou seja, quem entra na loja para comprar a lâmpada fica ciente que
este local recebe o resíduo, conforme apresenta na Figura 31. Este estabelecimento
comercial, recebeu o coletor em meados de dezembro de 2016.
Figura 31 — Ponto de coleta de LF Andra Casa Verde

Fonte: a própria autora
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Em relação ao local de armazenamento de lâmpadas fluorescentes, não há
local apropriado na edificação deste estabelecimento. Assim que o coletor estiver
cheio, os colaboradores ligam para a Reciclus para que seja realizado o
recolhimento.

4.4.3 Santil Piqueri
O coletor de lâmpadas fluorescentes instalado neste estabelecimento recolhe
LFC e LFT. O volume de lâmpadas fluorescentes recebidas neste estabelecimento
comercial é grande. O recebimento da lâmpada fluorescente é realizado no setor de
trocas, onde há dois coletores, um para recebimento de lâmpada fluorescente
tubular que fica vulnerável ao público e o outro coletor para receber a lâmpada
fluorescente compacta, como apresentada na Figura 32.
Figura 32 — Ponto de coleta de LF Santil Piqueri

Fonte: a própria autora

Quanto ao local de armazenamento das lâmpadas fluorescentes recebidas,
estas ficam em uma área externa improvisada, onde o resíduo fica vulnerável com
risco de acidente para os próprios colaboradores, o local é ventilado, o piso é
cimentado, mas não há sistema de drenagem (não atendendo as especificações da
norma), como apresenta na Figura 33. Esse ponto de coleta foi instalado em
meados de janeiro de 2017.
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Figura 33 — Local para armazenamento de LF Santil Piqueri

Fonte: a própria autora

4.4.4 Inova Pinheiros
Há somente um coletor de lâmpadas fluorescentes compactas, pela falta de
espaço físico deste estabelecimento, mas estão recebendo também as lâmpadas
fluorescentes tubulares. Devido ao pequeno espaço para o atendimento dos
clientes, as lâmpadas maiores ficam armazenadas em local restrito a população,
não deixando o resíduo vulnerável. O local onde foi instalado o coletor está bem
próximo da entrada, sendo este um ponto estratégico para a divulgação da coleta
deste resíduo, conforme apresentado na Figura 34.
Figura 34 — Ponto de coleta de LF Inova Pinheiros

Fonte: a própria autora

4.4.5. Conibase Butantã
Há dois coletores de lâmpadas fluorescentes, um para a LFC e outro para as
LFT, estão recebendo as lâmpadas desde meados de março de 2017. O local onde
foi instalado o coletor está bem próximo da entrada, sendo este um ponto
estratégico para a divulgação da coleta deste resíduo, mas apresenta risco por
deixar as lâmpadas vulneráveis, conforme apresenta a Figura 35.
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Figura 35 — Ponto de coleta de LF Conibase Butantã

Fonte: a própria autora

Com a coleta desses resíduos, a gestora nacional Reciclus recolhe e
encaminham para as empresas de tratamento e descontaminação Apliquim Brasil
Recicle e para a Tramppo, que são a destinação mais adequada e com a
recuperação dos componentes do resíduo. A cadeia de logística reversa também
aborda as questões dos importadores e fabricantes.

4.5 Avaliação da gestão da rede de importadores e fabricantes
Quanto aos fabricantes, nesta pesquisa não foi encontrado nenhum deles em
território brasileiro, divergindo com as informações encontradas nas referências
bibliográficas, em que 5% das lâmpadas fluorescentes comercializadas não são
importadas.
Em relação da pesquisa realizada com os importadores, confirmam as ações
encontradas nas referências bibliográficas e legislações em vigor.
No caso dos importadores pesquisados deste produto, foram pesquisados em
números absolutos 5 (cinco) representando 100%, sendo que todos aderiram o
sistema de logística reversa de LF por meio do acordo setorial, conforme
apresentada nos Quadros 17, a seguir.
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Quadro 17 — Descarte de lâmpadas fluorescente pelos importadores pesquisados
IMPORTADORAS

Osram

ATENDEM
SISTEMA
LOGÍSTICA
REVERSA
Sim

Philips

Sim

Golden

Sim

Ourolux

Sim

Avant

Sim

O
DE

COMO FOI EVIDENCIADO

DATA DAS ENTREVISTAS E
COLETA DAS
INFORMAÇÕES

Contato telefônico, por e-mail e visita na
FEICON 2017;
Pertence ao acordo setorial;
Empresa é associada à Reciclus.
Contato telefônico, por e-mail e visita na
FEICON 2017;
Pertence ao acordo setorial;
Empresa é associada à Reciclus.
Contato telefônico, por e-mail e visita na
FEICON 2017;
Pertence ao acordo setorial;
Empresa é associada à Reciclus.
Contato telefônico e visita na FEICON
2017;
Pertence ao acordo setorial;
Empresa é associada à Reciclus
Contato telefônico e visita na FEICON
2017;
Pertence ao acordo setorial;
Empresa é associada à Reciclus

24/03/2016;
24/04/2018;
08/04/2017.
31/08/2016;
08/04/2017.
25/08/2016;
08/04/2017.
08/04/2017;
08/04/2017.
08/04/2017;
08/04/2017.

Fonte: elaborada pela autora
Amostra não referencial

Embora muitos questionamentos não tenham sido respondidos, seguem as
respostas adquiridas dos questionários da matriz de amarração, obtendo assim, as
informações encontradas nos importadores pesquisados, conforme o Quadro 18
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Quadro 18 — Resultados matriz de amarração dos entrevistados importadores
Osram

Philips

Golden

Ourolux

Avant

1) A empresa contribui no recolhimento de lâmpadas fluorescentes pós-uso?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

2) A empresa sabe a gravidade/riscos que o descarte inadequado desta lâmpada pode causar
ao ser humano e ao meio ambiente?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

3) Existem quantos fornecedores de produtos que atendem a demanda de importação de
lâmpadas fluorescentes?

nr

nr

nr

nr

nr

4)Qual é a origem dos produtos de lâmpada fluorescentes que são importados?

Maioria
vem da
China

nr

nr

nr

nr

5) Quais os tipos de lâmpadas são importadas?

nr

nr

nr

nr

nr

6) Quais os produtos são mais importados? Qual é a quantidade anual?

nr

nr

nr

nr

nr

7) Quais são as estratégias desta importadora, referente ao sistema de logística reversa para
os resíduos de lâmpadas fluorescentes pós-consumo?

acordo
setorial

acordo
setorial

aderiu ao acordo
setorial

participa do
acordo
setorial

8) Quais são as estratégias desta importadora, referente ao sistema de logística reversa para
os resíduos de lâmpadas LED pós-consumo?

nr

nc

nc

nc

nr

9) Como tem sido feito o descarte de lâmpada fluorescente vendidas/consumidas no Brasil?

Iniciando
projeto
de coleta
especial
para esse
resíduo

De
acordo
com a
PNRS

Acordo setorial

Acordo
setorial

nr

10) Qual é o tipo de tratamento mais adequado para as lâmpadas fluorescentes?

nr

nr

nr

nr

nr

11) Quais são os tipos de lâmpadas que mais atendem o público residencial?

nr

nr

nr

nr

nr

12) Qual é a quantidade anual de retorno (logística reversa) na Cidade de São Paulo por ano?

nr

nr

nr

nr

nr

Notas:
Nr – não respondido
Nc- Nada consta
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4.6 Avaliação da gestão da rede de empresas de tratamento e descontaminação de
LF

Pelas pesquisas realizadas juntamente com as referências bibliográficas, e
visando a relação com a cadeia de logística reversa, se todas as LF consumidas
fossem encaminhadas adequadamente para as empresas de tratamento e
descontaminação faltaria empresas para atender tal demanda. E também percebeuse que nem todas as empresas de tratamento e descontaminação atendem o que
prevê a PNRS, gerando contaminações no meio ambiente. Confirmou-se pela
pesquisa que somente a minoria consegue recuperar o mercúrio, sendo o
tratamento térmico o mais adequado, que é raro a recuperação do pó fosfórico e
inexistente no país a recuperação de terras raras.
Das empresas de tratamento e descontaminação de LF pesquisadas foram
em números absolutos 11 (onze) empresas representando 100% delas, e somente 2
(duas) ou 18,2% delas fazem a recuperação do mercúrio com tratamento térmico;
Sendo que 5 (cinco) delas ou 45,5% utilizam os modelos “papa-lâmpadas”, ou seja,
moagem simples; Somente 1 (uma) ou 9,1% das empresas de tratamento
pesquisadas utilizam tratamento por sopro, e 3 (três) delas ou 27,2% oferecem o
tratamento químico, conforme apresentado na Tabela 8.
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Recitec

1997

Silex

1986

Tramppo

2010

N

N

N

5 LF/minuto

N

N

N

N

S

N

S

N

S

N

N

1.200.000 LF/mês

S

S

S

S

S

S

*
*

S
S

N
N

N
N

N
N

600 a 1.000/ hora
882.000 LF/ano

N
N

N
N

N
N

N
N

S
S

N
N

N

N

N

S

N

S

N

N

N

S

N

S

N

N

S

N

S

S

N

S

N

S

*

S

N

N

N

400.000
LF/mês
7.000.000 LF/ano
330.000 LF/mês
Não informado

N

N

N

N

S

N

N

S

N

N

N

180.000 LF/mês

S

N

N

S

S

N

S

N

N

S

N

200.000
LF/mês

N

N

N

S

N

N

N

N

N

N

S

200.000 LF/mês

S

S

S

N

N

S

S

N

S

N

N

150.000
LF/mês

S

S

S

N

S

S

Atende a PNRS
12.305/2010

S

Iniciativas de projetos sociais
Destinação dos
componentes
em aterros

*

Capacidade de atendimento

Recuperação do pó de fósforo

2008

Recuperação do mercúrio

Recilux

Reciclagem dos componentes

2001

Tratamento por sopro

Naturalis Brasil

Tratamento químico

1997

Tratamento térmico

1998

Tratamento moagem simples

1985
2006
2009

CuritibaP.R.
PaulíniaS.P.
Vários
São PauloS.P.
Nova LimaM.G.
CuritibaP.R.
JundiaíS.P.
CanoasR.S.
Pedro
LeopoldoM.G.
GravataiR.S.
OsascoS.P.

Serviço de transporte

1998

Local

EMPRESAS
Ambiensys
(Sistema Bulbox)
Apliquim
Brasil Recicle
Bulbox
Green Company
(Sistema Bulbox)
HG
Descontaminação
Mega Reciclagem

Início da atuação no mercado

Tabela 8 – Empresas e tecnologias de descontaminação e tratamento no Brasil

Legenda: S=sim; N=não; * realiza o serviço no local de geração do resíduo (in loco);
Fonte: elaborada pela autora
Amostra não referencial

Das empresas de tratamento e descontaminação, as que atendem a PNRS
são somente 4 (quatro) ou 36,4% delas recupera o metal mercúrio. Quanto a
recuperação de terras raras, nenhuma delas oferecem esse serviço no país, embora
já exista tecnologia para essa atividade. A seguir, serão apresentadas as respostas
da

matriz

de

amarração

de

entrevistados

descontaminação de LF, conforme Quadro 19.

empresas

de

tratamento

e
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Quadro 19 — Respostas da matriz de amarração de entrevistados empresas de tratamento e descontaminação de LF (continua).
Ambiensys

Apliquim
Brasil Recicle

Green
Company

HG
Descontaminação

Mega
Reciclagem

Naturalis
Brasil

Reciclux

Recitec

Silex

Tramppo

1) A empresa faz a
descontaminação de lâmpadas
fluorescentes?
2) A empresa faz a
descontaminacão de LED?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não, mas
estão
estudando

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

3) A empresa faz
descontaminação de outros
produtos perigosos? Quais?

Não

Materiais
mercuriais

Sim, pilhas e
baterias

Não

Não

Não

Não

Sim, pilhas
e baterias

Sim, faz
óleo
sintético

Não, mas
recebem e
dão a
destinação
Não

4) Há quantos anos estão no
Mercado atuando na
descontaminação das lâmpadas
fluorescentes? Iniciou as
atividades em que ano?
5)Quais são os métodos de
tratamento utilizado pela
empresa?

Desde 2005

Desde 1985

2009

1998

1997

2001

2008

1997

1986

2003

Moagem
simples

Processo
térmico

Moagem
simples

Processo químico

Moagem
simples

Moagem
simples

Processo
químico

Processo
por
sopro

nr

6) Como são os processos
citados na questão 5) ?

Sistema
bulbox

Sistema de
retorta

Trituração das
LF

Lavagem do vidro

Sigilo
comercial
(processo
químico ou
térmico)
Lavagem do
vidro

Papalâmpadas

Papalâmpadas

nr

nr

7) Nesses processos há a
geração de efluentes líquidos?
Se sim, quais?
8) Nesses processos há a
geração de efluentes sólidos?
Se sim, quais?
9) Nesses processos há a
geração de resíduos lançados
na atmosfera? Se sim, quais?
10) Qual é a capacidade atual de
tratamento das lâmpadas
fluorescentes? Por dia? E por
ano?

Não

Não

Não

Sim

nr

Não

Não

destilação
do
mercúrio
Não

Não

Não

Sim,

Sim

Sim, vidro

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim,

Sim

Sim, mercúrio e
fósforo

Sim

nr

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

De 600 a
1000 LF/
hora

1.200.000 LF/
mês

3.500LF/ dia e
882.000 LF/ ano

400.000 LF/mês

330.000 LF/
mês e
7.000.000 LF/
ano

nr

180.000
LF/mês

200.000
LF/ mês

200.000
LF/ mês

nr

Notas:
Nr – não respondido
Nc- Nada consta
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Quadro 19 — Respostas da matriz de amarração de entrevistados empresas de tratamento e descontaminação de LF (continua).

11) Com o acordo setorial, a
empresa tem expectativa de
expansão para o tratamento
de lâmpada fluorescente?
Tem previsão de aumento da
capacidade de tratamento
das lâmpadas
fluorescentes? Previsão por
dia? Previsão por ano?
12) Quais são os
equipamentos utilizados
para a descontaminação?
13)São equipamentos
nacionais? Se não, qual é a
origem dos equipamentos
utilizados para a
descontaminação?
14)Após a descontaminação
das lâmpadas fluorescentes,
para onde são destinados os
vidros?

15) Após a descontaminação
das lâmpadas fluorescentes,
para onde são destinados os
metais, incluindo o
alumínio?
16) Após a descontaminação
das lâmpadas fluorescentes,
para onde são destinados o
pó de fósforo?
Notas:
Nr – não respondido
Nc- Nada consta

Ambiensys

Apliquim Brasil
Recicle

Green
Company

HG
Descontaminação

Mega
Reciclagem

Naturalis
Brasil

Reciclux

Recitec

Silex

Tramppo

Não

nc

Sim, previsão
de 4.000
LF/dia e
1.008.000 LF/
ano

nr

Sigilo comercial

nr

nr

nr

nr

nr

Tambor
200l; painel
de controle;
filtros
nr

Retorta

máquina
papalâmpadas e
epi's
Origem dos
equipamentos
nacionais

nr

Sigilo comercial

Papalâmpadas

Trituração

destilação

Por
sopro

nr

nr

Nacional

nr

nr

nr

Nacional

nr

nc

Para a indústria

Aterro

Reciclagem

sigilo comercial
(apresentação há
a recuperação
dos subprodutos e
via contato
telefônico não há
a recuperação
dos subprodutos)

Não há
reciclagem

Para
indústria

Nada é
recuperado

Para a
indústria

Para a
indústria

nc

Para a indústria

Aterro

Reciclagem

Sim

Não há
reciclagem

Para
indústria

Nada é
recuperado

Para a
industria

Para a
indústria

Não há
recuperação

Para a indústria

Aterro

Não há
recuperação

Não

Não há
reciclagem

Para
indústria

Nada é
recuperado

Para a
industria

Para a
indústria

nc
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Quadro 19 — Respostas da matriz de amarração de entrevistados empresas de tratamento e descontaminação de LF (continua).
Ambiensys
17)Após a
descontaminação das
lâmpadas fluorescentes,
para onde são destinados
mercúrio?
18) Após a
descontaminação das
lâmpadas fluorescentes,
para onde são destinadas
as terras raras?
19) Qual é a área de
atendimento desta
empresa de
descontaminação?
20) Quais municípios e
estados são atendidos?

Green
Company
Aterro

HG
Descontaminação
Não há
recuperação

Mega
Reciclagem
Não

Naturalis Brasil

Reciclux

Recitec

Silex

Tramppo

Não há
recuperação

Apliquim
Brasil Recicle
Para a
indústria

Não há
reciclagem

Não

Nada é
recuperado

Para a
indústria

Para a
indústria

Não há
recuperação

Para a
indústria

Aterro

Não há
recuperação

Não

Não há
reciclagem

Não há
reciclagem

Nada é
recuperado

Não

Não há
reciclagem

nc

Nacional

Estadual

Nacional

nr

nr

Nacional

nr

Estadual

Nacional

nc

Nacional

Próximos a
grande São
Paulo
Sim

Nacional

nr

nr

Nacional

nr

Estadual

Nacional

nr

nr

nr

nr

nr

Sim

Não, estão
sempre em
auditoria

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

nr

Sim

Sim

Passou
contato de
terceiros

Depende o
local de
retirada e da
quantidade
de LF

nr

Para 180 LF custo
de R$ 605,25 em
set. 2016

Para 100 LF,
frete e
descontaminação
R$ 200,00.

nr

nr

Cotação
em São
Paulo é
mais
barato

Depende da
localização,
e tem
faturamento
mínimo
De R$
900,00

nc

Por veículo
especial

nc

Transporte da
empresa
descontaminadora

nr

Veículo
devidamente
licenciado

nr

Caro até
São
Paulo

Sim

Cadri

Cadri

nr

Sim

nr

Várias

nr

Estado

Várias

21) Existe a possibilidade
nc
de visitar o local de
recebimento e
armazenamento deste
produto?
22) Existem licenças ou
Sim
autorizações emitidas por
orgãos públicos? Quais?
23) Qual é atualmente o
nc
valor cobrado aos clientes
para o tratamento e
descarte correto das
lâmpadas? Neste valor já
é incluso o transporte do
ponto de consumo até o
local de tratamento?
24) Como é o transporte
nc
das LF dos pontos de
consumo até a empresa
de descontaminação?
25)Quais são as licenças
nc
necessárias para a
produção destes
produtos? Pelo
município? Pelo estado?
Pela nação?
Notas: Nr- não respondido; Nc- Nada consta

Não, estão
sempre em
auditoria
interna
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Quadro 19 — Respostas da matriz de amarração de entrevistados empresas de tratamento e descontaminação de LF (conclusão).

26)Em relação a logística
reversa, qual é o grande
problema para obtermos
sucesso de retorno das
lâmpadas fluorescentes dos
consumidores residenciais?
Notas:
Nr – não respondido
Nc- Nada consta

Ambiensys

Apliquim Brasil
Recicle

Green
Company

HG
Descontaminação

Mega
Reciclagem

Naturalis
Brasil

Reciclux

Recitec

Silex

Tramppo

nc

Conscientização

nr

nr

Informações

nr

Informação
é
fundamental

nr

nr

Nr

147

4.7 Exemplos de melhores práticas de programas e ações

Por meio do acordo setorial de lâmpadas mercuriais, impulsionado pela
PNRS 12.305/2010, no Brasil as instituições públicas e privadas foram obrigadas a
se organizarem para que uma entidade gestora, a Reciclus, gerencie o resíduo de
lâmpada fluorescente. Pelas referências bibliográficas essa gestora nacional foi
inspirada

nos

programas

internacionais

europeus.

Alguns

desses

estão

apresentados no Quadro 20, os programas internacionais pesquisados, o país e as
ações realizadas.

Quadro 20 – Programa Internacional para descarte de LF
PROGRAMA INTERNACIONAL
Ambilamp

LOCAL
Espanha

AÇÕES
Inclui coleta de LED e o tratamento recupera o
mercúrio.

Ecolamp
Ecolamp
Amb3E

Itália
Inglaterra
Portugal

Inclui coleta de LED e a coleta nos domicílios.
Inclui coleta de LED e o sistema postal de coleta.
Inclui a coleta de LED, ganham prémios as escolas
e os pontos de coleta que mais reciclar.

Recyclum

França

Rápido crescimento das taxas de reciclagem e
desenvolveu a conscientização ambiental

Lightcycle e Ecolamp
Lightcycle e Ecolamp

Alemanha
República
Checa
Fluorocycle
Australia
Aircycle Corporation
California
Fonte: Adaptado de Thornton (2011)
Amostra não referencial

Instalados coletores nos distribuidores
Início das atividades em dezembro de 2005
Sistema postal e algumas empresas reciclam LED.
Sistema postal.

Em relação aos programas internacionais pesquisados de coleta de lâmpadas
fluorescentes, sendo um total de 9 (nove) programas, somente 5 (cinco) deles, ou
seja, 55,5% também coletam a tecnologia LED; Somente 1 (um) deles, o que
representa 11,1% fazem coleta nos domicílios; Sendo que 3 (três) deles, ou seja,
33,3% trabalham com sistema postal de coleta e somente 1 (um), o que representa
11,1% estimula prémios aos pontos de coleta que mais recolher o material
estudado. Vários países europeus tem programas e ações relacionados ao descarte
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de lâmpadas fluorescentes, dos quais devem ser estimulados e são exemplos para
outros países.
A seguir, serão apresentados os programas e ações nacionais já existentes e
os instalados pela gestora nacional, que teve início das suas atividades em
dezembro de 2016. Destaca-se que com as informações encontradas nas
referências bibliográficas e nas entrevistas deste trabalho, que algumas empresas
do setor privado iniciou a responsabilidade compartilhada antes mesmo da
publicação da PNRS, conforme apresentado anteriormente no Quadro16. O acordo
setorial foi publicado no final de 2014, sendo assim pode-se observar no Quadro 21
que a cadeia da logística reversa iniciou a sua estruturação antes disso, e que o
setor privado já estava contribuindo com a PNRS.
Quadro 21 – Programa Nacional de pontos de coleta do sistema de logística reversa de LF
PROGRAMA
NACIONAL
Carrefour

INÍCIO
2017

Projeto Recicla 2012
lâmpadas
CALU
Leroy Merlin
antes 2012

Walmart
Semasa
Supermercado
Zaffari

LOCAL
Brasil

TIPO
privado

Caxias do Sul

municipal

Brasil

privado

Tramppo

privado

Tramppo

privado

Tambor móvel

meados de Brasil
2011
1998
Santo André
2008

Rio Grande privado
do Sul

DESTINO
OBSERVAÇÕES
Apliquim Brasil Implantado pela
Recicle
Reciclus
Apliquim Brasil cobra
o
Recicle
recolhimento

NI

Coletam resíduos
de LF em todas as
lojas do Brasil
algumas lojas

Coletam somente
as LFC.

Fonte: Adaptado de RECICLUS (2017); Adaptado de São Paulo (2014b).
Amostra não referencial
NI- não informado

Dos 6 (seis) programas nacionais pesquisados de coleta de lâmpadas
fluorescentes, o que representa 100% deles, somente 1 (um), ou seja, 16,6% tem
parceria do governo municipal com o setor privado, os demais programas tem
contribuição

somente

do

setor

privado.

Há

movimentos

importantes

de

universidades e institutos de pesquisas do país, como por exemplo o Fórum de
logística reversa de 2017, que esteve acompanhando e cobrando a implantação do
sistema de logística reversa no país (BASTOS, 2017).
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4.7.1 Cidade de São Paulo
A cidade está localizada no Estado de São Paulo, região sudeste do Brasil.
Sendo a cidade a mais rica e populosa do país, e consequentemente com grande
geração de resíduos.
Na Figura 36, a cidade está representada pelo espaço preenchido na cor
verde.
Figura 36 — Estado e Cidade de São Paulo

Fonte: IBGE (2016)

A cidade tem muitas iniciativas referente ao assunto de resíduos sólidos e
projetos importantes para a minimizar o volume dos resíduos sólidos produzidos na
cidade, porém ainda pouco difundido e pouco eficiente para atender a sua
população (IBGE, 2016).
A cidade não para de crescer, conforme apresentado na Tabela 9, a mancha
urbana cresce em direção a outras cidades. E para atender essa demanda nesta
aglomeração urbana, a cidade produz consideráveis quantidades de resíduos
sólidos, líquidos e gasosos.
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Tabela 9 – Evolução do crescimento populacional na Cidade de São Paulo
Evolução do crescimento populacional na Cidade de São Paulo
ano

1870

1950

1970

1991

2000

2016

habitantes

31.000

2.100.000

3.700.000

9.600.000

10.400.000

12.038.175

Fonte: Adaptado de IBGE (2016)

O crescimento rápido junto com a falta de planejamento, fez com que a
cidade crescesse desordenadamente. Hoje a cidade sofre com inconvenientes em
várias áreas, tais como: o trânsito intenso, os transportes públicos não comportam
seus usuários, não há mais locais disponíveis na cidade para o descarte de resíduos
sólidos, epidemias e problemas de saúde pública, ocupação em áreas de
mananciais, enchentes constantes em épocas de chuva, entre outros.
Pelas informações da Prefeitura de São Paulo, para tentar atender essa
demanda, atualmente são trinta e uma centrais de triagem que geram emprego para
mil e cem pessoas, sendo vinte e três cooperativas conveniadas, oito certificadas e
duas centrais de triagem mecanizadas que foram inauguradas em meados de 2014.
Em meados de 2013, a Cidade de São Paulo reciclava cerca de 2,5% das quase 20
mil toneladas de resíduos diariamente, atualmente a prefeitura aumentou a
porcentagem de reciclagem na cidade, atingindo 6,56% dos resíduos produzidos
(PMSP, 2013a).
Esse avanço aconteceu com a instalação de duas centrais de triagem
mecanizada na cidade (sendo uma delas a CTM Carolina Maria de Jesus) e o
credenciamento de cooperativas de catadores. A expectativa era de que a meta de
reciclagem chegasse aos 10% ainda em 2016 (PMSP, 2013a).
Na esfera municipal, na Prefeitura da Cidade de São Paulo, promove
programas para o descarte de resíduos. Além da coleta convencional porta a porta,
também são oferecidos o programa de coleta seletiva porta a porta, estímulos nas
cooperativas, operação cata-bagulho, ecopontos para o descarte de RCD e entrega
de materiais eletrônicos em parques e escolas (SÃO PAULO, 2013). Embora seja
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oferecido para a população esses programas e ações, não são notáveis a
divulgação desses serviços.
Focando no resíduo de lâmpada fluorescente, embora seja citado no PGIRS,
que a prefeitura recolheriam esses resíduos perigosos em locais específicos, na
prática infelizmente isso ainda não ocorre. Portanto, não há nenhum serviço público
disponível até o momento que atenda aos consumidores. A informação é que, esse
resíduo deve ser encaminhado para o local onde foi adquirido, ou seja, atender a
logística reversa (SÃO PAULO, 2014b).
No PGIRS, ou seja, no referencial teórico foram apresentadas as principais e
as primeiras empresas privadas que contribuíram com a coleta do resíduo em
questão Leroy Merlin (6 unidades), WallMart (8 unidades) e Grupo Zaffari (1
unidade). Esses comércios destinam seus resíduos principalmente para o
tratamento e descontaminação para empresa de Paulínia (SÃO PAULO, 2014b).
O resíduo de lâmpada fluorescente, poderá ser descartado conforme citou em
São Paulo (2014b), em todos os estabelecimentos com área superior a 300 m²,
porém nesta pesquisa, como visto no Quadro 15, observou-se que os pequenos
distribuidores de bairro ainda não têm ideia sobre a periculosidade do produto e dão
informações errôneas sobre o descarte deste material.
O Município de São Paulo esteve em 2017, na fase piloto de implantação da
logística reversa de lâmpadas fluorescentes, e a seguir, há exemplos de programas
e ações para a coleta de LF consumida, em nível municipal, que está apresentado
no Quadro 22.
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Quadro 22 – Pontos de coleta para o descarte de LF na Cidade de São Paulo.
PROGRAMA
MUNICIPAL
Carrefour

INÍCIO
2017

LOCAL
Brasil

Conibase

2017

São Paulo

C&C

após 2012

Leroy Merlin

São Paulo

TIPO
Privado
Reciclus
Privado
Reciclus
privado

DESTINO
OBSERVAÇÕES
Apliquim Brasil Programa Reciclus
Recicle
Apliquim Brasil Programa Reciclus
Recicle
Apliquim Brasil Somente
unidade
Recicle
marginal Tiête e Morumbi

2009

Brasil

privado

Tramppo

Reciclus

Dezembro
de 2016

São Paulo

privado

Telha Norte

2017

São Paulo

privado

Walmart

meados de São Paulo
2011

privado

Todas
as
unidades
nacionais
Apliquim Brasil Em fase de implantação
Recicle
e no Brasil, projeto piloto
Tramppo
na Cidade de São Paulo.
Apliquim Brasil Somente
unidade
Recicle
marginal Tiête
Tramppo

Somente
Morumbi

unidade

Fonte: a própria autora

Os três primeiros pontos de coleta deste resíduo, instalado pelo Programa
Reciclus (RECICLUS, 2016), está apresentado no Quadro 23.
Quadro 23 – Primeiros pontos de coleta do sistema de logística reversa na Cidade de São
Paulo implantado pelo programa nacional Reciclus
ESTADO CIDADE BAIRRO LOJA
ENDEREÇO
CEP
S.P.
São
Butantã Carrefour Avenida
Professor
Francisco 05512-300
Paulo
Morato, nº 2.718
S.P.

São
Paulo

Casa
Verde

Andra

Avenida Casa Verde, nº 3.031

02519-000

S.P.

São
Piqueri Santil
Av. Otaviano Alves de Lima, nº 02901-000
Paulo
6.800
Fonte: a própria autora adaptado de Reciclus (2017)

A escolha pelos pontos de coleta Reciclus, seguiu critérios técnicos indicados
no acordo setorial, pelas regiões com maior número de habitantes, área urbana,
com maior densidade demográfica, número de domicílios com energia elétrica,
maior poder aquisitivo, infraestrutura e acessibilidade (MMA, 2017)
Até o final do mês de junho de 2017, totalizou vinte e seis pontos de coleta,
como apresentado no Quadro 24.
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Quadro 24 – Implantação dos pontos de coleta
de São Paulo até julho de 2017. (continua)
ESTADO CIDADE BAIRRO
LOJA
S.P.
São
Água
Neblina
Paulo
Branca
S.P.
São
Bela Aliança Extra
Paulo
S.P.
São
Bela Vista
Extra
Paulo
S.P.
São
Butantã
Carrefour
Paulo
S.P.
São
Butantã
Conibase
Paulo
S.P.
São
Cambuci
Carrefour
Paulo
S.P.
São
Casa Verde
Andra
Paulo
S.P.
São
Indianápolis Loja Tudo
Paulo
S.P.
São
Higienópolis Supermercado
Paulo
Madrid
S.P.

São
Paulo

Jardim
Consórcio

Carrefour

S.P.

São
Paulo
São
Paulo
São
Paulo

Vila Lajeado

Extra

São
Paulo

Jardim
Santa Cruz

S.P.
S.P.
S.P.
S.P.

Jardim
Helena
Jardim
Marajoara

do sistema de logística reversa na Cidade
ENDEREÇO
Rua Adriano José Marchini,
nº 153
Rua Samuel Klabin, nº 193

CEP
05036-020

Avenida Brigadeiro Luís
Antônio, nº 2.013
Avenida Professor Francisco
Morato, nº 2.718
Avenida Eliseu de Almeida,
nº 3.100
Praça Alberto Lion, nº 100 Cambuci
Avenida Casa Verde, nº
3.031
Alameda dos Maracatins, nº
538
Rua Martim Francisco, nº
777

01317-001

05077-903

05512-300
05533-000
01515-000
02519-000
04089-001
01226-001

Avenida Interlagos, nº 2.501

04661-902

Avenida Corifeu de Azevedo
Marques, nº 4.160
Extra
Estrada Itaquera
Guaianases, nº 2.671
Depósito Zona Avenida Interlagos, nº 1.386
Sul

05339-002

Carrefour

04182-001

Avenida Marginal Direita da
Anchieta, nº 289

São
Mooca
Extra
Rua Javari, nº 403
Paulo
S.P.
São
Mooca
Extra
Avenida Paes de Barros, nº
Paulo
1.385
Fonte: a própria autora adaptado de Reciclus (2017)

08420-000
04660-903

03112-100
03115-001
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Quadro 24 — Implantação dos pontos de coleta do sistema de logística reversa na Cidade
de São Paulo até julho de 2017 (conclusão)
ESTADO CIDADE
S.P.
São
Paulo
S.P.
São
Paulo
S.P.
São
Paulo
S.P.
São
Paulo
S.P.
São
Paulo

BAIRRO
Morumbi

LOJA
Carrefour

Pinheiros

Inova

Piqueri

Santil

Vila Pirituba

S.P.

São
Paulo
São
Paulo

S.P.

S.P.

São
Paulo
São
Paulo

S.P.
S.P.

ENDEREÇO
Avenida Dr. Guilherme
Dumont Villares, nº 1.015
Rua Cunha Gago, nº 479

CEP
05640-001

02901-000

Carrefour

Av. Otaviano Alves de Lima,
nº 6.800
Avenida Mutinga, s/nº

da Carrefour

Rua Ribeiro Lacerda, nº 940

04150-900

Tatuapé

Carrefour

03076-000

Chácara
Santo
Antonio
Vila
Humaitá
Vila
Leopoldina

Carrefour

Avenida Salim Farah Maluf,
s/nº
Avenida das Nações Unidas,
nº 15.187

Carrefour

Avenida Pedro Américo, 23

09110-560

Neblina

Rua Mergenthaler, nº 192

05311-030

Bosque
Saúde

São
Vila Sônia
Conibase
Avenida Professor Francisco
Paulo
Morato, nº 6.157
Fonte: a própria autora adaptado de Reciclus (2017)

05421-001

05154-000

04794-000

05521-400

Os pontos de coleta previstos pelo acordo setorial são de 61 pontos na
Cidade de São Paulo, quanto a evolução dos pontos de coleta da gestora Reciclus
foi em dezembro de 2016 que iniciou o projeto piloto nesta cidade com dois pontos
de coleta e o terceiro em janeiro de 2017. Após seis meses da implantação, foram
totalizados quarenta e sete pontos de coleta na Cidade de São Paulo e até janeiro
de 2018 alcançaram 55 pontos de coleta, conforme apresentado na Tabela 10, a
seguir.
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Tabela 10 — Previsão dos pontos de coleta estimado pelo acordo setorial na Cidade de São
Paulo e o desenvolvimento da implantação do sistema de logística reversa na fase piloto.
PONTOS DE ENTREGA ESTIMADO EM
SÃO PAULO PELO ACORDO SETORIAL

61

PONTOS DE COLETA INSTALADOS EM
DEZEMBRO DE 2016

02

PONTOS DE COLETA INSTALADOS ATÉ
JANEIRO DE 2017

03

PONTOS DE COLETA INSTALADOS ATÉ
JULHO DE 2017

47

PONTOS DE COLETA ATÉ JANEIRO DE
2018
55
Fonte: Adaptado de Sinir (2017); MMA (2018) e Reciclus (2017).

Com a implantação do Programa Reciclus, houve a descontaminação de
consideráveis quantidades de LF na cidade, conforme apresentado na Tabela 11.
Tabela 11 — Resíduos de LF descontaminadas pelo Programa Reciclus

Ano
kg
unidades
Fonte: Reciclus (2018)

2017

2018

TOTAL

9.452,7
63.018

8.467,9
56.453

17.920,6
119.471

Quanto ao custo da coleta, do tratamento e da descontaminação do produto
de LF pós-consumo, depende da quantidade e da distância a ser percorrida ou pela
oportunidade do serviço. Por exemplo, se o local da coleta for próxima de um local
que já estiver prevista coleta, há uma melhora no custo. A partir da Tabela 8,
apresentada anteriormente, foram selecionadas quatro empresas, para a elaboração
e apresentação de custos no tratamento e descontaminação de LF.
Diante disso, foi definido que seriam coletas e tratadas 100 unidades de
resíduos de LF para o mesmo endereço, que pertence a Cidade de São Paulo.
Houve a cotação com a empresa Apliquim Brasil Recicle, que não faz a coleta de
100 lâmpadas e indicou para fazer essa cotação com a empresa Lixotal. Além desta,
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foram realizadas também outras cotações das outras empresas, como apresentado
na Tabela 12.

Tabela 12 — Custos para tratamento e descontaminação de LF
Empresa de tratamento e
descontaminação

Valor da
unidade (em R$)

Valor do
frete/coleta
(em R$)

Valor total da coleta e
descontaminação (em R$)

Lixotal (representante da
Apliquim Brasl Recicle)
Green Company
Naturalis
Tramppo

1,20
0,90
1,00
1,30

400,00
100,00
100,00
400,00

520,00
190,00
200,00
900,00
(faturamento mínimo)

Fonte: Adaptado de Lixotal (2018); Green Company (2018); Naturalis (2018) e Tramppo
(2018)

A seguir, na Figura 38 apresenta, além dos pontos de coleta de lâmpadas
fluorescentes na cidade, a localização dos demais envolvidos na cadeia da logística
reversa de LF, como: as associações, as certificadoras, os destinos inadequados, os
distribuidores, os importadores, as empresas de tratamento e descontaminação do
mercúrio, as habitações, os importadores e os órgãos públicos. Sendo assim, no
referido mapa da Cidade de São Paulo, é apresentado o panorama da atual situação
de LF.
Observou-se também na Figura 38, que os pontos de coleta na cidade estão
mais distribuídos no sentido leste oeste, não foram encontrados pontos de coleta no
extremo sul e nem no extremo norte da cidade. Notou-se que, as associações, as
certificadoras,

as

instituições

de

ensino

certificadas,

os empreendimentos

habitacionais certificados, os primeiros pontos de coleta de LF, os órgãos públicos e
os importadores estão predominantemente na região centro oeste da Cidade de São
Paulo.
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Figura 37 —Mapa dos pontos de coleta de LF na Cidade de São Paulo

Fonte: a própria autora adaptado de Reciclus (2017)

158

O resíduo de lâmpada fluorescente têm sido tratado pelo PGIRS, como um
resíduo prioritário à ser implantado no sistema de logística reversa municipal, em
atendimento a PNRS.
4.7.2 Municípios do Estado de São Paulo
Em relação ao Estado de São Paulo, há um programa estadual que estimula
os municípios a contribuírem ambientalmente em várias questões ambientais.
Dentre essas contribuições, inclui também o descarte de resíduos sólidos, que
dentre esses, alguns municípios, em seus PGIRS, têm preocupações com o resíduo
de lâmpada fluorescente.
O Estado de São Paulo é composto por 645 municípios, sendo um deles a
Cidade de São Paulo. Essa cidade, participa do Programa Verde Azul, realizado
pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, mas a pontuação da cidade ainda não
atingiu os 80 pontos do ranking, que é a pontuação mínima para obter o Certificado
Município Verde Azul, conforme apresentado no Anexo A. Na Tabela 13, a seguir,
foram apresentados os quinze municípios com as melhores nota deste Ranking.
O Município de São Paulo, obteve em 2016, 53,19 pontos e ficou na 183°
colocação. É apresentado também os municípios com as maiores notas, população,
densidade demográfica, se o município tem o plano de gestão integrada de resíduos
sólidos, ano de publicação, se há preocupação com o resíduo estudado e como é
feito esse descarte, segundo o PGIRS do município.
Esse indicador apresenta os municípios certificados e com as melhores
práticas ambientais. Desta maneira, foi possível tabelar as informações dos
municípios observados e compará-las com as informações da Cidade de São Paulo.
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Se o município possui PGIRS (4)

Ano da PGIRS (5)

Classificação em 2016 (PÓS-ANÁLISE (6)

39,28

Sim

2013

1°

98,69

Sim

Botucatu

141.032

85,88

Sim

2013

2°

98,11

Sim

Jundiai

405.740

858,42

Sim

2015

3°

97,45

Sim

Catanduva

120.092

388,24

Sim

2013

4°

97,38

Sim

Votuporanga

92.032

201,15

Sim

2014

4°

97,38

Sim

Bragança
Paulista

162.435

286,26

Sim

2015

5°

96,81

Sim

Cerquilho

45.947

309,98

Sim

2014

6°

96,69

Sim

Sorocaba

652.481

1.304,18

Sim

2014

7°

95,25

Sim

Franca

344.704

526,09

Sim

2013

8°

94,50

Sim

Descarte de LF pelo PGIRS (9)

Habitantes /km² (3)

39.888

Preocupação com o resíduo de LF (8)

População (2)

Novo Horizonte

Pontuação do município (7)

Municípios (1)

Tabela 13 – Municípios do Estado de São Paulo com melhores posições no Ranking
Município Verde Azul, população, densidade populacional e informações do
PGIRS.(continua).

Ecopontos e
encaminhados para
a empresa Naturalis
Logística reversa e
duas empresas faz
recolhimento por
meio de cobrança de
taxa
Logística reversa
Logística reversa
Logística reversa e
ecotudo com destino
a Apliquim Brasil
Recicle
Logística reversa
Logística reversa,
um ecoponto
intermediário
(público) e três
ecopontos
(comércio)
Logística reversa
Sem tratativas para o
descarte

Fonte: Adaptado de IBGE (2016); Adaptado de Município Verde Azul (2017); Adaptado de
PGIRS (SÃO PAULO, 2014b); Adaptado de Cetesb (2018a).
Notas:
PGIRS – Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
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Tabela 13 — Municípios do Estado de São Paulo com melhores posições no Ranking
Município Verde Azul, população, densidade populacional e informações do PGIRS
(conclusão).
(1)

(2)

(3)

(4)

Itapira

73.410

132,21

Sim

Lençois
Paulista

66.664

75,88

Gabriel
Monteiro

2.791

Campinas

Clementina

Limeira

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2015

9°

93,98

Sim

Logística reversa e
ecopontos

Sim

2013

10° 93,87

Sim

Logística reversa e
Prefeitura

19,55

Sim

2015

11° 93,80

Sim

1.173.370

1.359,60

Sim

2015

12° 93,70

Sim

8.124

41,85

Sim

2014

13° 92,80

Não

298.701

475,32

Sim

2012

14° 92,69

Não

Logística reversa,
centro de triagem e
coleta seletiva
municipal
Logística reversa,
pontos de entrega
voluntária e
ecopontos
Inexistência de
programas de coleta
no município para
resíduo de lâmpada
fluorescente
Sem tratativas para o
descarte

Logística reversa e
São Paulo
12.038.175 7.398,26
Sim 2014
183 53,19 Sim
ecopontos
Fonte: Adaptado de IBGE (2016); Adaptado de Município Verde Azul (2017); Adaptado de
PGIRS (SÃO PAULO, 2014b); Adaptado de Cetesb (2018a).
Notas:
(1) Município
(2) População
(3) Habitante por km²
(4) Se o município possui o PGIRS
(5) Ano do PGIRS
(6) Classificação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(7) Pontuação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(8) Preocupação com o resíduo de LF
(9) Descarte de LF, segundo PGIRS do município

Diante do que foi exposto e tabelado, no Apêndice A e na Tabela 13, observase a discrepância entre a população e densidade demográfica da Cidade de São
Paulo com as demais cidades. Sendo essas informações importantes, para entender
a dificuldade da Cidade de São Paulo para elevar a nota do Ranking do Município
Verde Azul. No PGIRS, esse município apresenta preocupações com os resíduos
sólidos, incluindo o descarte de lâmpada fluorescente.
Mas é o município de Tatuí que se destaca, apresentando um Plano de
Gestão de resíduos de lâmpadas fluorescentes, que teve início em 2010. Neste
plano é previsto educação ambiental, armazenamento deste resíduo nos
estabelecimentos privados, coleta, armazenamento e transporte municipal de
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lâmpadas fluorescentes, destinação adequada e reciclagem dos componentes dos
resíduos.
Quanto aos planos municipais que atendem a responsabilidade compartilhada
prevista pela PNRS, contribuindo no recolhimento e armazenando das lâmpadas
fluorescentes da população, são os municípios de Novo Horizonte, Botucatu
(recolhimento por meio de taxa), Votuporanga, Cerquilho, Itapira, Lençois Paulista,
Gabriel Monteiro, Campinas, Sertãozinho, Pirangi, Mococa, Penápolis, Votorantim,
Americana (em busca de parcerias), Nova Aliança, Espirito Santo do Pinhal, ,
Pereira Barreto (elaboração de folhetos informativos), São José do Rio Preto,
Amparo, Tatuí, Piracicaba, Nova Odessa, Pirassununga (armazenamento dos
resíduos sujeitos à intempéries), Piacatu (realizou palestras de educação ambiental),
Brotas, Macatuba, Quadra, Araraquara, Nova Guataporanga (a coleta das LF é
realizada pela coleta seletiva), Assis, Monte Castelo, Ibirá e Presidente Alves.
Dentre esses municípios que o poder público têm a responsabilidade
compartilhada e têm colaborado com a logística reversa deste resíduo, são
representados por 41,8% dos municípios certificados. O município de Bertioga,
recebe a contribuição da iniciativa privada (pelo Sesc e Amigos do Riviera), ou seja,
1,3% dos municípios. São 13 (treze) municípios certificados pelo Município Verde
Azul do Estado de São Paulo, que não tem preocupações com o resíduo de LF, ou
seja, 16,5% deles, como observado no Apêndice A. Os municípios que o setor
público não contribuem com a responsabilidade compartilhada, deixando os
resíduos de LF somente na responsabilidade da logística reversa, ou seja, do setor
privado, representam 40,5% deles.
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4.7.3 Steakholders

Os steakholders são todos os envolvidos no sistema de logística reversa de
LF, e será apresentado a seguir, no Quadro 25. Este quadro é composto pelos
agentes envolvidos, a situação atual sobre o resíduo estudado, situação desejada, o
que é necessário fazer, quais são as barreiras, como superá-las e quais as
consequências da implantação do sistema de logística reversa de LF.
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Quadro 25 – Framework dos envolvidos no sistema de logística reversa de LF na Cidade de São Paulo.
AGENTES

SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO DESEJADA

Consumidores

Falta de informações para o
descarte correto de LF

Que os consumidores tenham a
informação, hábito e o costume
para o descarte adequado de LF

O QUE É NECESSÁRIO
FAZER?
Divulgação dos fabricantes,
importadores e institutos de
ensino e pesquisa

Distribuidores

Os grandes distribuidores,
estão coletando os resíduos
de LF, mas os pequenos
distribuidores estão sem
informações sobre o acordo
setorial
Os chineses, maior
importador de LF, não tem
nenhuma legislação sobre o
descarte de materiais
perigosos
Os grandes importadores
aderiram o acordo setorial
coletando os resíduos de LF

Contribuição de todos os
envolvidos na distribuição do
produto

Divulgação aos
colaboradores que estão
desinformados

Grande quantidade de
distribuidores de
pequeno e médio
porte

Responsabilidade dos
fabricantes e a contribuição na
coleta e no descarte adequado
dos resíduos de LF

Maior controle na fronteiras
e entrada do produto de LF
no país

Descontrole das
fronteiras no país que
têm dimensões
continentais

Maior rigor nas
fronteiras do país

Minimização de
impactos ambientais e
de saúde

Que contribua na coleta e no
descarte adequado dos resíduos
de LF

Maior controle na fronteiras
e entrada do produto de LF
no país

Descontrole das
fronteiras no país que
têm dimensões
continentais
Falta de interesse dos
investidores

Rigor na fiscalização
dos produtos
importados

Minimização de
impactos ambientais e
de saúde

Facilitar e divulgar
sobre o
financiamento para
investidores

Minimização de
impactos ambientais e
de saúde

Que todos os
orgãos públicos,
venham a aderir o
sistema de logística
reversa
Por meio da
educação ambiental,
conscientização e
sensibilização.

Minimização de
impactos ambientais e
de saúde

Fabricantes

Importadores

QUAIS BARREIRAS
Grande quantidade de
consumidores

Empresas de
descontaminação

Apenas duas atendem a
PNRS 12.305/2010

Que todas as empresas de
descontaminação, após isso,
recicle os componentes do
resíduos de LF e aumento o
ciclo de vida dos materiais.

Melhorar a tecnologia dos
equipamentos de
descontaminação de LF

Iniciativa pública

Situação diversificada,
alguns orgãos aderiram a
responsabilidade
compartilhada e outros não

Como prevê a PNRS, todos tem
responsabilidade no descarte de
LF

Contribuir com o sistema de
logística reversa

Alguns orgãos se
isentam da
responsabilidade
compartilhada

Institutos de
ensino e
pesquisas

Pouca divulgação das
informações sobre os
malefícios que as lâmpadas
fluorescentes podem causar
no pós-uso

Que todos os estudantes,
funcionários e a população
tenham conhecimento do que o
resíduo de lâmpada fluorescente
pode causar

Aumentar
consideravelmente a
divulgação de informações
sobre os danos causados
pelo descarte indevido de
lâmpadas fluorescentes e
sobre os locais de coleta
deste resíduo

Falta de interesse da
população mais
informada, em
pulverizar essas
informações para a
massa da população

Fonte: a própria autora

COMO
SUPERÁLAS
Por meio da
educação ambiental,
conscientização e
sensibilização.
Treinamento e
divulgação para os
colaboradores aos
pequenos
distribuidores

CONSEQUÊNCIAS
Minimização de
impactos ambientais e
de saúde
Minimização de
impactos ambientais e
de saúde

Minimização de
impactos ambientais e
de saúde
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Observou-se no Quadro 25, que há muitas barreiras para serem superadas, e que
há muito o que fazer para se chegar na situação desejada, mas que com a
participação de todos, terão como consequências a minimização dos impactos
ambientais e de saúde.

165

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme o cenário exposto neste trabalho,

conclui-se diante das

informações e resultados, que o resíduo de LF, assim como todos os outros tipos de
resíduos, não há preocupação na separação de qualquer um deles, sendo comum
misturá-los e jogá-los todos inadequadamente no meio ambiente.
A informação sobre o uso de LF na economia de energia foi bem divulgada,
mas quanto ao seu descarte não. Quando a LF se torna resíduo é comum ser
misturado com os outros resíduos, principalmente os orgânicos, se tornando
potencialmente mais tóxicos. Entretanto, o descarte inadequado de resíduos,
formam-se uma “bomba” para o meio ambiente e para os seres vivos, causando
muitos tipos de doenças e em alguns casos até mesmo a morte. Diante disso, a
sensibilização e pulverização de informações sobre o descarte de resíduos deve ser
uma prática inevitável e urgente para mudar o cenário atual sobre os resíduos
sólidos em geral.
Com a evolução da reciclagem de resíduos sólidos, e a falta de informação
sobre o descarte de resíduos perigosos, o resíduo tratado neste trabalho também é
descartado erroneamente, sendo que parte deles são encaminhados diretamente
sem tratamento nas cooperativas, contaminando outros materiais e os agentes
ambientais.
Na cadeia de logística reversa de LF, é imprescindível o descarte adequado
dos resíduos de lâmpadas fluorescentes, por se tratar de um resíduo que contém
compostos tóxicos. Em todas as esferas governamentais, houve a preocupação
diante das legislações deste resíduo por se tratar de um resíduo perigoso, contudo
não há na prática, informações ao consumidor final. Sendo este, de toda a cadeia de
logística reversa o ator principal para a mudança deste cenário, ou seja, pela suas
atitudes e ações é a parte determinante desta cadeia.
Se houve alguma campanha, como foi prevista na Lei Municipal 12.653/98,
em seu art. 4, para divulgar informação sobre o descarte correto deste resíduo, a
ação foi tão ínfima que o descarte inadequado persiste ao longo desses anos. Com
a implantação do sistema de logística reversa na cidade, a maior pendência é a
pulverização e sensibilização das informações aos consumidores.
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Com isso, todos têm direito as informações desta pesquisa e é
garantido por lei a qualidade do meio ambiente à população, por meio de proteção e
o combate à poluição, mas a fiscalização foi precária diante do resíduo tratado em
questão. Dos consumidores pesquisados, embora tenham alto nível de instrução, a
maioria deles sabe dos riscos que o resíduo em questão pode causar, mas
percebeu-se que há a carência das informações tratadas nesta pesquisa (como por
exemplo onde há pontos de coleta deste resíduo), e que a minoria deles descartam
o resíduo tratado em local apropriado.
Quanto as unidades residenciais, foram escolhidos cinco empreendimentos
residenciais em uso e operação da Cidade de São Paulo, das quais todos têm a
certificação ambiental, ou seja, receberam o título de edificações sustentáveis. Mas
nenhum dos empreendimentos pesquisados atendem o sistema de logística reversa
de LF.
Entre as residências, estabelecimentos comerciais e instituições de ensino,
são nas residências que há o maior descarte inadequado do resíduo de lâmpada
fluorescente. Percebeu-se com essa pesquisa que as estruturas das edificações não
contribuem com o descarte adequado, não tendo suporte ao consumidor tornandose mais fácil misturar todos os resíduos juntos. Sendo a mudança de hábitos e
costumes uma prática urgente de ser realizada.
Quanto as edificações, não há projetos ou edifícios construídos com a
preocupação em atender os steakholders com eficiência, conforto e segurança.
Percebeu-se que, os Planos Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos do
municípios estudados estão trabalhando com a PNRS, por outro lado, na Cidade de
São Paulo o código de obra deve ser revisado para melhor atendimento aos
resíduos sólidos gerados nos edifícios em geral. Com análise nos estudos de
múltiplos casos, observou-se que os edifícios habitacionais e os comerciais não
possuem espaços físicos e nenhum suporte para armazenamento do resíduo
estudado, devendo essas estruturas serem adaptadas para tal demanda.
Percebeu-se que os edifícios dos distribuidores não possuem espaços
adequados e nem atendem com segurança os seus usuários, deixando o material
muito vulnerável podendo causar acidentes ou ameaças. O material coletado
também não tem um local específico nesses edifícios para o armazenamento
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temporário destes e observou-se que a gestora nacional Reciclus têm se
preocupado com os coletores que têm sido trocados em alguns pontos de coleta.
Portanto, as edificações habitacionais e comerciais não contribuem com o sistema
de logística reversa e nem com a PNRS.
Em relação ao descarte do resíduo de lâmpada fluorescente, alguns dos
grandes distribuidores (setor privado) já contribuíam com a logística reversa antes
mesmo do acordo setorial. Com a implantação da Reciclus, foi ampliada a rede dos
distribuidores que contribuem com a logística reversa na Cidade de São Paulo e o
sistema incorporou nos locais que já contribuíam nesta questão anteriormente.
Percebeu-se nesse estudo, que as grandes redes de distribuição deste material já
aderiram ao sistema de logística reversa, o que torna mais eficaz a coleta destes
materiais. Mas ao contrário disso, os menores distribuidores, ainda não tem
informações suficientes para divulgar e atender seus consumidores, tendo atitudes
que contraria as previsões da PNRS.
Quanto aos fabricantes e importadores, a maioria já aderiram o sistema de
logística reversa e fazem parte das associações nacionais de iluminação e
importação de produtos de iluminação. Mas ainda há muitas dificuldades à serem
resolvidas para o controle de entrada deste produto no país e sobre a sua
destinação. Mesmo porque, na maioria são produtos importados da China, país que
nem existe ainda uma legislação do assunto questão.
Em relação as empresas de tratamento e descontaminação, foram
encontradas muitas que fazem a descaracterização deste resíduo até mesmo in loco
gerando contaminação no ambiente que isso ocorre. São a minoria as empresas
que fazem a recuperação do mercúrio e dos outros componentes, como é previsto
pela PNRS. Quanto a recuperação dos componentes, é uma prática que não ocorre
em todas as empresas de tratamento e descontaminação, contrariando os objetivos
da PNRS. Quanto a recuperação de terras raras contido no pó fosfórico, estão
sendo desenvolvidas pesquisas sobre esse assunto, mas no Brasil nenhuma das
empresas pesquisadas ainda recicla esses elementos.
Em relação a iniciativa pública há uma situação diversificada, alguns orgãos
contribuem para a cadeia da logística reversa de LF, e outras se isentam da
responsabilidade compartilhada.
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Os institutos de ensino e pesquisa devem ter a sua parcela de
responsabilidade nessa ação e poderá ser facilitada pelos diversos meios de
comunicação disponíveis.
As escolas pesquisadas que pertencem a Secretaria de Educação do Estado
de São Paulo, já possui o sistema de logística reversa de LF implantado na rede das
escolas públicas estaduais. Já nas escolas privadas pesquisadas, somente metade
delas aderiram esse sistema. Em relação as escolas municipais e da rede da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia pesquisadas
100% delas armazenam esse resíduo, mas não há ainda o sistema de logística
reversa implantado. Infelizmente, nenhuma delas têm algum programa ou ação para
a coleta de resíduos de LF doméstica.
Quanto ao estudo de caso, a Cidade de São Paulo, é um dos maiores
mercados consumidores, considerando a alta concentração populacional e as
características das principais atividades em atuação no município, sendo que essas
atividades demandam iluminação intensa e constante. Embora nesta cidade tenha
vários serviços disponíveis para a população em relação a resíduos sólidos, essa
têm uma situação discrepante em relação a outras cidades do Estado de São Paulo,
como o número de habitantes, por exemplo. Isso dificulta a sua elevação no Ranking
do Certificado Município Verde Azul. Em relação a PGIRS, essa prevê a coleta deste
resíduo em pontos específicos da cidade, mas na prática isso não ocorre. Portanto,
a prefeitura municipal de São Paulo não contribui com a responsabilidade
compartilhada de LF, conforme prevê a PNRS.
Foi identificado que a crise econômica não pode afetar o desenvolvimento do
sistema de logística reversa de LF que demorou tantos anos para tal implantação.
Por isso, alguns programas e ações foram evidenciados neste trabalho, a fim de
conhecer medidas existentes para serem melhoradas. As cidades que se
destacaram neste estudo, colocando em prática a responsabilidade compartilhada,
são: em Caxias do Sul e na cidade de Nova Aliança a coleta deste resíduo são
realizadas porta a porta. A prefeitura da cidade de Ibirá e outras do interior paulista,
têm recolhido e armazenado as lâmpadas fluorescentes, enquanto a logística
reversa não chega e outras cidades pagaram o tratamento e descontaminação deste
material. Em Tatuí, cidade do interior paulista, tenta solucionar o problema do

169

descarte de lâmpada fluorescente e elaborou um plano de gerenciamento exclusivo
sobre o descarte de lâmpada fluorescente.
Dos programas e ações relacionados na pesquisa, foram identificadas que a
gestora brasileira, Reciclus, foi inspirada nos modelos internacionais europeus e que
podem ser aprimorados. Por exemplo em Portugal, ocorre concursos nas escolas,
dos pontos de coleta que recolherem maior quantidade deste resíduo. Na Inglaterra,
Califórnia e Austrália esses resíduos são contemplados pelo sistema postal de
coleta de lâmpadas fluorescente e LED.
Algumas das propostas deste trabalho para a coleta de LF da Cidade de São
Paulo são: acelerar a implantação dos pontos de coleta de lâmpadas fluorescentes
nas escolas, pois são grandes geradores do resíduo de LF, salienta-se que já foram
previstos no acordo setorial como pontos de consolidação, mas estes ainda não
estão sendo implantados; Juntamente a isso, Deveria ser feito um Ranking dos
pontos de coleta na cidade com premiações de reconhecimento. Tendo as escolas e
instituições de ensino uma função relevante na sociedade, estas devem ser mais
exploradas para a pulverização das informações encontradas nesta pesquisa, pois
são estes os ambientes mais preparados por estarem em constante estudo com os
grupos de pesquisas, recursos com equipamentos áudio visual, orientação dos
docentes e espaços físicos para atender a população.
Desta forma, uma das propostas deste trabalho é acionar em todas as
esferas governamentais, incluindo principalmente a Secretaria Estadual de
Educação,

a

Secretaria

de

Desenvolvimento

Social

e

a

Secretaria

de

Desenvolvimento Econômico Ciência, Tecnologia e Inovação, para divulgar nas
escolas de todas as esferas governamentais de modo que os alunos, os pais, os
professores e os funcionários tenham acesso as informações obtidas nesta
pesquisa.
Outra proposta relevante seria a prefeitura do Município de São Paulo,
colocar em prática o seu PGIRS, contribuindo com mais pontos de coleta fixos e
campanhas municipais de serviço de coleta porta a porta do resíduo de LF,
contribuindo assim com a responsabilidade compartilhada; Deveria ser feito um
Ranking dos caminhões de coleta seletiva com separação de LF (Sistema de coleta
de LF porta a porta) com premiações de reconhecimento; Deveria ser feito um
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campeonato entre as escolas dos pontos de consolidação com premiações de
reconhecimento.
Uma proposta importante seria a padronização do sistema de logística
reversa de LF; em que todas as escolas públicas deveriam ser contempladas com
esse sistema, mesmo porque já existem há anos legislações para que isso ocorra; A
Reciclus poderia coletar também a tecnologia de LED e a revisão do design do
mobiliário utilizado para coleta de LFT, que ainda precisa de melhorias para o
público não ter acesso aos resíduos já descartados, o que o torna vulnerável.
Salienta-se que embora a tecnologia de LED não seja o foco deste trabalho, a
tendência desta predominar no mercado é grande e o seu descarte deve ser tratado
com cautela, pois embora não seja composto por mercúrio possui outros metais em
sua composição que podem causar danos irreparáveis. Sendo uma das propostas, a
coleta de resíduos de LED pela gestora nacional.
As alternativas para melhorar o descarte do resíduo de lâmpada fluorescente,
são a divulgação dos pontos de coletas, pulverização e sensibilização das
informações pesquisadas neste trabalho para os alunos das escolas municipais,
estaduais e para as escolas particulares.
Os problemas de contaminação ambiental surgiram, e consequentemente os
estudos, preocupações e a tentativa para resolver ou minimizar estas questões. E
para obter o sucesso de qualquer projeto para a implantação de programa ou ação
relacionado a coleta seletiva de resíduo sólido, incluindo nestes as lâmpadas
fluorescentes é a educação ambiental, conscientização, sensibilização e a
persistência na pulverização das informações.
Como descrito anteriormente, percebeu-se que houve uma legislação
estadual, e que estimulou a legislação nacional seguido do acordo setorial, iniciando
depois de anos o sistema de logística reversa de LF, ainda que esteja em fase piloto
a coleta na Cidade de São Paulo, obteve-se nos últimos anos consideráveis
avanços na cadeia de logística reversa de LF pós-consumo na Cidade de São
Paulo. Embora seja um momento delicado de transição para os vários envolvidos, a
tentativa e persistência devem predominar para que se coloque em prática a PNRS,
que visa o aumento do ciclo de vida dos materiais, minimizando impactos ambientais
e de saúde pública.
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Se o município possui PGIRS (4)

Ano da PGIRS (5)

Classificação em 2016 (PÓS-ANÁLISE (6)

39,28

Sim

2013

1°

98,69

Sim

Botucatu

141.032

85,88

Sim

2013

2°

98,11

Sim

Jundiai

405.740

858,42

Sim

2015

3°

97,45

Sim

Catanduva

120.092

388,24

Sim

2013

4°

97,38

Sim

Votuporanga

92.032

201,15

Sim

2014

4°

97,38

Sim

Bragança
Paulista

162.435

286,26

Sim

2015

5°

96,81

Sim

Cerquilho

45.947

309,98

Sim

2014

6°

96,69

Sim

Sorocaba

652.481

1.304,18

Sim

2014

7°

95,25

Sim

Franca

344.704

526,09

Sim

2013

8°

94,50

Sim

Descarte de LF pelo PGIRS (9)

Habitantes /km² (3)

39.888

Preocupação com o resíduo de LF (8)

População (2)

Novo Horizonte

Pontuação do município (7)

Municípios (1)

APÊNDICE A – Municípios do Estado de São Paulo com melhores posições no Ranking
Município Verde Azul, população, densidade populacional e informações do PGIRS
(continua).

Ecopontos e
encaminhados para
a empresa Naturalis
Logística reversa e
duas empresas faz
recolhimento por
meio de cobrança de
taxa
Logística reversa
Logística reversa
Logística reversa e
ecotudo com destino
a Apliquim Brasil
Recicle
Logística reversa
Logística reversa,
um ecoponto
intermediário
(público) e três
ecopontos
(comércio)
Logística reversa
Sem tratativas para o
descarte

Fonte: Adaptado de IBGE (2016); Adaptado de Município Verde Azul (2017); Adaptado de
PGIRS (SÃO PAULO, 2014b); Adaptado de Cetesb (2018a).
Notas:
PGIRS – Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
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APÊNDICE A — Municípios do Estado de São Paulo com melhores posições no Ranking
Município Verde Azul, população, densidade populacional e informações do PGIRS
(continuação).
(1)

(2)

(3)

(4)

Itapira

73.410

132,21

Sim

Lençois
Paulista

66.664

75,88

Gabriel
Monteiro

2.791

Campinas

Clementina

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2015

9°

93,98

Sim

Logística reversa e
ecopontos

Sim

2013

10° 93,87

Sim

Logística reversa e
Prefeitura

19,55

Sim

2015

11° 93,80

Sim

1.173.370

1.359,60

Sim

2015

12° 93,70

Sim

8.124

41,85

Sim

2014

13° 92,80

Não

Limeira

298.701

475,32

Sim

2012

14° 92,69

Não

Itu

168.643

241,01

Sim

2013

15° 92,57

Sim

Logística reversa,
centro de triagem e
coleta seletiva
municipal
Logística reversa,
pontos de entrega
voluntária e
ecopontos
Inexistência de
programas de coleta
no município para
resíduo de lâmpada
fluorescente
Sem tratativas para o
descarte
Logística reversa

Sertãozinho

121.412

273,22

Sim

2012

16° 92,55

Sim

Lins

76.562

124,98

Sim

2011

17° 92,23

Sim

Pirangi

11.272

49,30

Sim

2014

18° 92,13

Sim

Salto

115.193

792,13

Sim

2013

19° 92,06

Sim

Programa de coleta
e encaminhado para
a empresa de
tratamento
Logística reversa

Itajobi

15.212

28,99

Sim

2013

20° 91,94

Sim

Logística reversa

Ibirarema

7.459

29,45

Sim

2015

21° 91,38

Sim

Logística reversa

Logística reversa e
ecopontos
Logística reversa

Fonte: Adaptado de IBGE (2016); Adaptado de Município Verde Azul (2017); Adaptado de
PGIRS (SÃO PAULO, 2014b); Adaptado de Cetesb (2018a).
Notas:
(1) Município
(2) População
(3) Habitante por km²
(4) Se o município possui o PGIRS
(5) Ano do PGIRS
(6) Classificação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(7) Pontuação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(8) Preocupação com o resíduo de LF
(9) Descarte de LF, segundo PGIRS do município

187

APÊNDICE A — Municípios do Estado de São Paulo com melhores posições no Ranking
Município Verde Azul, população, densidade populacional e informações do PGIRS
(continuação).
(1)

(2)

(3)

(4)

Mococa

68.897

77,55

Sim

Guaiçara

11.752

39,35

Sim

Penápolis

62.409

82,31

Votorantim

118.858

591,04

Americana

231.621

1.572,75

(6)

(7)

(8)

(9)

2013

22°

91,24

Sim

2014

23°

90,95

Não

Logística reversa,
armazenamento
temporário até que seja
implantado o sistema
de logística reversa no
município
Nada consta

Sim

2015

24°

90,76

Sim

Sim

2014

25°

90,69

Sim

2012

26°

90,56

Sim

Sim

(5)

Logística reversa
obrigatória, porém os
comerciantes e
distribuidores não
estão recolhendo tal
resíduo e como os
consumidores estavam
deixando na porta dos
ecopontos durante a
noite, o Departamento
autônomo de água e
esgoto de Penápolis
estão acondicionadas
em prateleiras no
barracão de pneus.
Logística reversa e há
ecopontos onde há
problemas com
descartes irregulares
Logística reversa e
buscando parcerias
para o descarte correto

Fonte: Adaptado de IBGE (2016); Adaptado de Município Verde Azul (2017); Adaptado de
PGIRS (SÃO PAULO, 2014b); Adaptado de Cetesb (2018a).
Notas:
(1) Município
(2) População
(3) Habitante por km²
(4) Se o município possui o PGIRS
(5) Ano do PGIRS
(6) Classificação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(7) Pontuação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(8) Preocupação com o resíduo de LF
(9) Descarte de LF, segundo PGIRS do município
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APÊNDICE A — Municípios do Estado de São Paulo com melhores posições no Ranking
Município Verde Azul, população, densidade populacional e informações do PGIRS
(continuação).
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Nova Aliança

6.645

27,11

Sim

2014

27° 90,32

Sim

Espírito Santo do
Pinhal

44.036

107,61

Sim

2014

28° 90,08

Sim

Caraguatatuba

115.071

207,88

Sim

2013

29° 89,97

Sim

Pereira Barreto

25.779

25,50

Sim

2012

30° 89,25

Sim

Jaguariúna
São José do Rio
Preto

53.069
446.649

313,37
945,12

Sim
Sim

2015
2013

31° 88,74
32° 88,74

Sim
Sim

Logística reversa
Este resíduo
pertence aos
Serviços de
execução
continuada,
conforme PMGIRS
deste município.

Itanhaém

97.439

114,69

Sim

2014

33° 88,38

Sim

Logística reversa

Narandiba

4.702

11,98

Sim

2014

34° 88,18

Sim

Logística reversa

Logística reversa e
ecoponto, o
diagnóstico é
carência de
programas e o
problema no
descarte de
lâmpadas
fluorescentes no
meio rural que o
resíduo é queimado
ou enterrado.
Logística reversa,
Ecopontos no
Departamento de
Agricultura e Meio
Ambiente
Logística reversa
Logística Reversa, e
a contribuição do
poder público na
elaboração de
folheto informativo.

Fonte: Adaptado de IBGE (2016); Adaptado de Município Verde Azul (2017); Adaptado de
PGIRS (SÃO PAULO, 2014b); Adaptado de Cetesb (2018a).
Notas:
(1) Município
(2) População
(3) Habitante por km²
(4) Se o município possui o PGIRS
(5) Ano do PGIRS
(6) Classificação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(7) Pontuação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(8) Preocupação com o resíduo de LF
(9) Descarte de LF, segundo PGIRS do município
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APÊNDICE A — Municípios do Estado de São Paulo com melhores posições no Ranking
Município Verde Azul, população, densidade populacional e informações do PGIRS
(continuação).
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
(6) (7)
(8)
(9)
Amparo

70.742

147,75

Sim

2013

35° 87,69

Sim

Logística reversa e
três (3) pontos de
coleta

Osvaldo Cruz
Tatuí

32.593
117.823

124,47
205,03

Sim
Sim

2012
2013

36° 87,47
37° 87,46

Sim
Sim

Piracicaba

394.419

264,47

Sim

2014

38° 87,39

Sim

Nova Odessa

57.504

698,48

Sim

2012

39° 87,34

Sim

Pirassununga

75.035

96,38

Sim

2014

40° 87,29

Sim

Piacatu

5.793

22,75

Sim

2013

41° 87,09

Sim

Logística reversa
Logística reversa e
Plano de
Gerenciamento de LF
Logística reversa é
inexistente sendo os
resíduos de LF
armazenados na
Central de Resíduos
(Ecopontos) SEDEMA
Logística reversa,
pontos de entrega
voluntária ou
ecopontos
Logística reversa, a
Secretaria Municipal de
Obras e Serviços
armazena
inadequadamente os
resíduos de LF que
estão sujeitos a
intempéries
Logística reversa,
ATT(Área de Triagem e
Transbordo) e
realização de palestras
de educação ambiental

Cabreúva

47.210

159,87

Sim

2013

42° 86,94

Sim

Logística reversa

Dracena

46.088

88,64

Sim

2013

43° 86,27

Sim

Logística reversa

Indaiatuba

235.367

646,11

Sim

2013

44° 86,16

Sim

Logística reversa

Fonte: Adaptado de IBGE (2016); Adaptado de Município Verde Azul (2017); Adaptado de
PGIRS (SÃO PAULO, 2014b); Adaptado de Cetesb (2018a).
Notas:
(1) Município
(2) População
(3) Habitante por km²
(4) Se o município possui o PGIRS
(5) Ano do PGIRS
(6) Classificação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(7) Pontuação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(8) Preocupação com o resíduo de LF
(9) Descarte de LF, segundo PGIRS do município
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APÊNDICE A — Municípios do Estado de São Paulo com melhores posições no Ranking
Município Verde Azul, população, densidade populacional e informações do PGIRS
(continuação).
(1)

(2)

(3)

(8)

(9)

Brotas

23.644

19,59

Sim 2014

45° 85,90

Sim

Logística reversa, a
prefeitura armazena as
LF em depósito
provisório enquanto a
logística reversa não
ocorre.

Ribeirão Preto

674.405

928,92

46° 85,49

Sim

Logística reversa

264,57
95,43

Sim 2012
2014/
Sim 2015
Sim 2013

Atibaia
Guararema

138.449
28.664

47° 85,35 Sim
48° 85, 27 Não

Logística reversa

Macatuba

17.063

72,19

Sim 2013

49° 84,87

Sim

162.327

201,39

Sim 2016

50° 84,65

Sim

Bertioga

57.942

97,21

Sim 2016

51° 84,50

Sim

Quadra

3.634

15,73

Sim 2014

52° 84,45

Sim

Santa Ernestina

5.672

41,42

Sim 2013

53° 84,12

Não

Pindamonhangaba

(4)

(5)

(6)

(7)

Nada consta sobre
lâmpadas fluorescentes
Logística reversa e
armazenamento no
almoxarifado central
Há lei municipal n°
4.578 de 2007 institui
no município o
Programa de coleta de
LF, mas não citou o
resíduo de lâmpada
fluorescente no
PMGIRS (27)
Logística reversa,
recolhimento pelo
SESC Bertioga e
Amigos Riviera
Logística reversa e
pontos de recolhimento
Nada consta sobre
lâmpadas florescentes,
somente para materiais
perigosos

Fonte: Adaptado de IBGE (2016); Adaptado de Município Verde Azul (2016); Adaptado de
PGIRS (SÃO PAULO, 2014b); Adaptado de Cetesb (2018a).
Notas:
(1) Município
(2) População
(3) Habitante por km²
(4) Se o município possui o PGIRS
(5) Ano do PGIRS
(6) Classificação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(7) Pontuação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(8) Preocupação com o resíduo de LF
(9) Descarte de LF, segundo PGIRS do município
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APÊNDICE A — Municípios do Estado de São Paulo com melhores posições no Ranking
Município Verde Azul, população, densidade populacional e informações do PGIRS
(continuação).
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Araraquara

228.664

207,90

Sim 2013

Tambaú
Capão Bonito
Nova
Guataporanga

23.241
47.475
2.296

39,88
28,15
63,81

Assis

102.268

(8)

(9)

54° 84,04

Sim

Logística reversa e lei
municipal n° 7465/2011
além de uma central de
armazenamento
e
equipamento
de
descaracterização dos
materiais
que
posteriormente
são
encaminhados
para
aterro industrial

Sim 2014
Sim 2015
Sim 2013

55° 83,99
56° 82,23
57° 82,03

Sim
Sim
Sim

Logística reversa

206,70

Sim

58° 81,74

Sim

Boituva
Rubinéia
Olímpia

56.830
3.081
53.702

194,07
11,78
62,32

Sim 2014
Não nc
Sim 2015

59° 81,72 Sim
60° 81,70 Não
61° 81,67 Sim

Valentim Gentil

12.610

73,72

Sim 2012

62° 81,62 Não

nc

(6)

(7)

Logística reversa
Há um local para
armazenamento, são
coletadas pela coleta
seletiva,
mas
sem
nenhuma destinação
Logística reversa
Projeto Ecoverde

e

Logística reversa
nada consta
Logística reversa, mas
ainda falta ponto de
coleta
No plano de gestão de
RS, não deixa claro
que o resíduo de
Lâmpada pertence a
Logística reversa

Fonte: Adaptado de IBGE (2016); Adaptado de Município Verde Azul (2016); Adaptado de
PGIRS (SÃO PAULO, 2014b); Adaptado de Cetesb (2018a).
Notas:
nc – nada consta
(1) Município
(2) População
(3) Habitante por km²
(4) Se o município possui o PGIRS
(5) Ano do PGIRS
(6) Classificação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(7) Pontuação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(8) Preocupação com o resíduo de LF
(9) Descarte de LF, segundo PGIRS do município
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APÊNDICE A — Municípios do Estado de São Paulo com melhores posições no Ranking
Município Verde Azul, população, densidade populacional e informações do PGIRS
(continuação).
(1)
São João
Pau D'alho

do

(2)

(3)

2.136

17,86

(4)

(5)

Sim 2012

(6)

(7)

63° 81,59

(8)

Não deixa claro que
esse resíduo pertence
a logística reversa
Rinópolis
10.116
27,73
Sim 2012
64° 81,44 Sim Logística reversa, não
há coleta para esse
material oferecido pela
prefeitura
Monte Castelo
4.189
17,47
Sim nc
65° 81,44 Sim Logística reversa, e as
lâmpadas que são
encaminhadas para a
coleta seletiva estão
sendo
armazenadas
em um barracão, até
receberem o destino
adequado.
Ibirá
11.980
40,07
Sim 2015
66° 81,03 Sim Logística
reversa,
prefeitura
está
executando
temporariamente
a
coleta e destinação
adequada dos resíduos
por não ter ainda a
logística
reversa
implementada
Macedônia
3.741
11,18
Sim 2014
67° 80,92 Sim Atualmente
coleta
inexistente, no PGIRS
não citou a logística
reversa de LF
Pongai
3.494
18,99
Sim 2014
68° 80,91 Sim
Logística reversa. Em
2011, houve o projeto
Ecoponto,
mas
atualmente não há
mais
nenhum
programa específico
Fonte: Adaptado de IBGE (2016); Adaptado de Município Verde Azul (2016); Adaptado de
PGIRS (SÃO PAULO, 2014b); Adaptado de Cetesb (2018a).
Notas:
nc – nada consta
(1) Município
(2) População
(3) Habitante por km²
(4) Se o município possui o PGIRS
(5) Ano do PGIRS
(6) Classificação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(7) Pontuação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(8) Preocupação com o resíduo de LF
(9) Descarte de LF, segundo PGIRS do município

Sim

(9)
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APÊNDICE A — Municípios do Estado de São Paulo com melhores posições no Ranking
Município Verde Azul, população, densidade populacional e informações do PGIRS
(continuação).
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Piratininga

13.216

30,00

Sim 2014

69° 80,68

Não

No plano de gestão de
RS, citou que no
município
não
há
empresas que produzem
resíduos de logística
reversa
Logística reversa
Logística
reversa
e
instalação de lixeiras
especiais nos pontos de
venda
Logística Reversa
Proposta é devolver aos
fabricante/
produtor,
coleta na Madecica e
Markevan. O tratamento
é
inexistente,
sem
previsão
para
a
implantação do sistema
de logística reversa

Torrinha
Holambra

9.890
13.698

29,59
172,30

Sim 2014
Sim 2013

70° 80,48 Sim
71° 80,46 Sim

Ilha Solteira
Estrela
D'Oeste

26.443
8.464

38,42
27,69

Sim 2012
Sim 2014

72° 80,45 Sim
73° 80,28 Sim

São José dos
Campos

695.992

572,96

Sim 2015

74° 80,22 Sim

Barretos

119.948

71,60

Sim 2012

75° 80,14 Sim

Presidente
Alves

4.155

14,36

Sim 2014

76° 80,08 Sim

Jaboticabal
Vinhedo

76.196
73.855

101,42
779,51

Sim
Sim 2014

77° 80,06 Sim
78° 80,03 Sim

São Paulo
12.038.175 7.398,26 Sim 2014
183 53,19 Sim
Fonte: Adaptado de IBGE (2016); Adaptado de Município Verde
PGIRS (SÃO PAULO, 2014b); Adaptado de Cetesb (2018a).
Notas:
(1) Município
(2) População
(3) Habitante por km²
(4) Se o município possui o PGIRS
(5) Ano do PGIRS
(6) Classificação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(7) Pontuação do Ranking Município Verde Azul (pós-análise)
(8) Preocupação com o resíduo de LF
(9) Descarte de LF, segundo PGIRS do município

Logística reversa
Lei municipal n° 2.109 de
1987, não citou logística
reversa no PGIRS
Armazena no prédio do
antigo cinema municipal,
após atingir uma certa
quantidade
contrata
empresa
Logística reversa
Logística reversa
Logística
reversa
e
ecopontos
Azul (2016); Adaptado de

