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RESUMO 

Não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo, observa-se o recente 

fenômeno de desenvolvimento de políticas de aumento da eficiência energética. No 

setor de iluminação, os avanços tecnológicos e a consequente redução dos custos 

produtivos vêm permitindo a popularização de lâmpadas fluorescentes, mais 

econômicas, eficientes e com uma vida útil maior se comparadas às tradicionais 

incandescentes.  

No entanto, a difusão dessa tecnologia desperta uma importante preocupação 

ambiental relacionada à presença de mercúrio na composição do produto. O mercúrio é 

um metal altamente tóxico que pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente e, 

consequentemente, à saúde humana. O destino final de lâmpadas fluorescentes, 

portanto, deve ser melhor considerado. 

 O objetivo deste trabalho foi demonstrar a importância da destinação adequada 

para lâmpadas fluorescentes pós-consumo, apresentando as características deste 

produto, as externalidades envolvidas na questão, as principais normas nacionais e 

internacionais que tratam do tema, os processos de reciclagem mais adotados, e a 

estruturação da logística reversa.  

Palavras-chave: Lâmpadas fluorescentes. Externalidades. Mercúrio. Reciclagem. 

Logística reversa. 
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INTRODUÇÃO 

CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TEMA 

A história da iluminação artificial se confunde com a história da própria 

humanidade. Sua origem remete ao período pré-histórico, quando o homem percebeu 

que o fogo, proveniente de árvores atingidas por raios, podia ser usado como fonte de 

luz, calor e proteção. 

Foi apenas no século XIX, no entanto, que a chama como fonte de luz foi 

trocada pelo conceito de um corpo incandescente sólido. Uma das principais invenções 

do período foi à lâmpada elétrica incandescente.  

Desenvolvida no ano de 1879, pelo inventor e cientista norte americano Thomas 

Alva Edison, essa tecnologia foi, durante muito tempo, a mais utilizada no mundo, mas 

com os avanços tecnológicos vem, paulatinamente, perdendo espaço para alternativas de 

iluminação mais eficientes, que não desperdiçam energia em forma de calor. 

O século passado abriu os olhos da humanidade para o problema da conciliação 

do desenvolvimento e das vantagens da vida moderna com a conservação do meio 

ambiente. O surgimento de efeitos adversos importantes, como o aumento da poluição e 

uma série de desequilíbrios climáticos, chamou a atenção para a urgência de se rever a 

relação do homem com o meio ambiente e consequentemente para a criação de uma 

nova lógica produtiva que levasse em conta a sustentabilidade da vida no planeta terra. 

Para se atingir o objetivo do desenvolvimento sustentável se faz necessário à 

adoção de uma série de ações que devem ser realizadas de forma integrada, dentre elas, 

várias relacionadas à questão energética.  

Considerando que o setor energético é responsável por importantes impactos 

negativos na natureza, políticas que objetivam conter e mitigar esses danos são cada vez 

mais comuns, seja através da busca pela eficiência energética, fruto do desenvolvimento 

tecnológico, ou pela conscientização populacional e o consequente consumo elétrico 

mais racional e eficiente. 



 Em 2008, com a estimativa de que a demanda de energia primária poderia 

aumentar em 55% de 2005 a 2030, trazendo sérios riscos à segurança energética e à 

sustentabilidade ambiental, a International Energy Agency (IEA), desenvolveu um 

documento recomendando 25 políticas energéticas que, caso implementadas, poderiam 

reduzir a emissão de gás carbônico no mundo em 20 % por ano até 2030, o equivalente 

a 8,2 gigatoneladas de CO2 por ano (IEA, 2011). 

Essas recomendações abrangem os setores de equipamentos consumidores de 

energia, iluminação, transporte e indústria. Dentre as relacionadas à iluminação, está a 

política de banimento de lâmpadas incandescentes pelos governos, assim que 

econômica e comercialmente viável.  

Para alcançar esse objetivo recomendou-se o estabelecimento de metas e de um 

cronograma de implementação, e também que as ações governamentais deveriam ser 

coordenadas internacionalmente em conjunto com o setor industrial, garantindo assim a 

oferta de lâmpadas eficientes e de boa qualidade.  

Após a publicação de tais recomendações, alguns países, como Estados Unidos, 

Argentina, Austrália, e os países integrantes da União Europeia, estabeleceram 

cronogramas para a retirada das lâmpadas incandescentes de seus mercados (BASTOS, 

2011).  

Seguindo essa tendência, em 31 de dezembro de 2010, o governo brasileiro 

publicou uma portaria interministerial, estabelecendo um cronograma para a 

implementação de índices mínimos de desempenho energético para lâmpadas 

incandescentes produzidas e/ou comercializadas no país, com o objetivo de banir esses 

produtos de forma gradativa do mercado brasileiro (MME, 2010). 

A substituição das lâmpadas incandescentes por fluorescentes, no entanto, não 

deve ser considerada exclusivamente pela ótica da diminuição da potência e o 

consequente menor consumo de energia. Todo o processo, que vai desde a fabricação, 

passando pelo transporte, a sua instalação, utilização até o seu descarte ou destino final, 

deve ser analisado. 

Nessa perspectiva, o descarte é a etapa do ciclo de vida de lâmpadas 

fluorescentes que merece maior atenção. Por conta das características físico-químicas de 



seus componentes, a destinação final inadequada desses produtos pode acarretar sérios 

danos à saúde humana e dos ecossistemas. 

Dentre os componentes da lâmpada fluorescente, o que merece maior destaque, 

por conta da sua natureza tóxica, é o mercúrio. Esse metal pesado tem a capacidade de 

se perpetuar na cadeia alimentar e uma vez ingerido ou inalado, pode causar graves 

danos ao sistema nervoso humano. Além de cumulativo, possui efeito degenerativo. Os 

danos ecotoxicológicos1 provocados pela liberação e acúmulo do mercúrio na natureza 

são irreversíveis.  

Levando em consideração os baixos índices de reciclagem no Brasil e que hoje, 

no país, a geração de resíduos de lâmpadas fluorescentes é estimada em 206 milhões de 

unidades anuais, sendo que seu uso tende a aumentar significativamente, sobretudo, por 

conta da política de banimento de lâmpadas incandescentes, pode-se dizer que estamos 

à frente de um grave problema ambiental relacionado à destinação pós-consumo destes 

produtos (BACILA, 2012).  

OBJETIVOS E HIPÓTESE 

Hipótese 

A estruturação da logística reversa de lâmpadas fluorescentes, preconizada na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, será atingida de maneira mais rápida e eficiente 

se os instrumentos de cunho regulatório forem conciliados à instrumentos de mercado.  

Objetivo Geral 

Este trabalho teve como objetivo explicitar a importância da destinação 

adequada e da reciclagem de lâmpadas fluorescentes usadas, não apenas pela lógica 

ambiental, mas, também, social.  

Objetivos Específicos 

• Analisar as externalidades associadas ao uso dessa tecnologia; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 O termo foi cunhado por René Truhaut, em 1969, que o definiu como sendo “o ramo da toxicologia 
preocupado com o estudo de efeitos tóxicos causados por poluentes naturais ou sintéticos, sobre quaisquer 
constituintes dos ecossistemas.” 



• Contextualizar os resíduos de lâmpadas fluorescentes dentro da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS);  

• Apresentar as tecnologias de tratamento e processos de reciclagem de lâmpadas; 

fluorescentes bem como os argumentos que apontam os limites dessa solução; 

METODOLOGIA 

A pesquisa utilizou como base a revisão bibliográfica de livros, artigos 

acadêmicos, dissertações de mestrado, revistas, sites da internet e jornais 

especializados no tema. 

ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro deles tem a finalidade de 

apresentar ao leitor um panorama geral no que diz respeito ao assunto das lâmpadas 

fluorescentes. Nessa primeira, parte explicita-se o funcionamento desse produto, 

suas principais características, seus diferentes tipos, algumas questões 

mercadológicas e também algumas considerações sobre seu ciclo de vida.  

O segundo capítulo aborda a questão das externalidades, sua relevância na teoria 

econômica e no caso específico das lâmpadas fluorescentes. Faz, também, menção 

às diferentes aplicações práticas previstas na teoria, além de apresentar e tecer 

comentários sobre algumas normas internacionais que tratam da problemática de 

resíduos bem como as leis nacionais equivalentes.  

O terceiro capítulo foca na gestão das lâmpadas usadas. Na primeira seção, as 

principais alternativas de destinação dos resíduos de lâmpadas fluorescentes são 

descritas, com destaque às diferentes tecnologias de reciclagem. Em seguida, é 

apresentado o conceito de logística reversa, com ênfase na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Por fim, apresenta-se a questão da produção, alocação e 

reciclagem dos resíduos sob a ótica da Economia Ecológica.  

 

 



 

CAPITULO I: LAMPADAS FLUORESCENTES 

Criada por Nicholas Tesla e introduzida no mercado consumidor em 1938, a 

lâmpada fluorescente vem ganhando aderência cada vez maior dos consumidores frente 

à lâmpada incandescente pelo seu caráter mais eficiente. Embora mais cara, sua vida útil 

pode ser até 15 vezes mais longa e a redução no consumo de energia elétrica pode 

chegar a 80% (JÚNIOR; WINDMÖLLER, 2008). 

I.1 - Componentes, Tipos e Funcionamento 

A Fluorescência é a capacidade que uma substância tem de emitir luz quando 

exposta a alguns tipos de radiação. As lâmpadas que se fundamentam nesse princípio 

são constituídas basicamente por um tubo de vidro transparente, dois eletrodos, um em 

cada extremidade, uma mistura de gases à baixa pressão (um gás inerte, normalmente 

argônio, somado a vapor de mercúrio) e um material luminescente que reveste 

internamente o tubo, geralmente pó de fósforo (JÚNIOR; WINDMÖLLER, 2008). 

Quando o interruptor é ligado, os eletrodos emitem elétrons, que colidem com os 

átomos de mercúrio, presentes no interior da lâmpada, causando assim a emissão de 

energia em forma de radiação ultravioleta (UV). A emissão de luz se dá, pois a camada 

fluorescente, que reveste a superfície interna do tubo, converte essa radiação em luz 

visível (JÚNIOR; WINDMÖLLER, 2008). 

FIGURA 1: FUNCIONAMENTO DA LÂMPADA FLUORESCENTE 

 

  

 

 



Fonte: Profelectro 

As lâmpadas fluorescentes podem ser classificadas de acordo com seu formato 

em tubulares, circulares ou compactas. Por serem muito maiores, as lâmpadas 

fluorescentes de formato tubular não podem ser facilmente usadas em substituição às 

tradicionais lâmpadas incandescestes (BASTOS, 2011).   

Foi por conta dessa deficiência, que surgiram as primeiras lâmpadas 

fluorescentes compactas. Elas substituem com vantagens as lâmpadas incandescentes, 

pois possuem mesmo tipo de bocal, tem dimensão semelhante, e apresentam mesmo 

fluxo luminoso com potências menores, o que gera uma economia de energia, e uma 

vida útil maior (BASTOS, 2011). Cerca de 25% da energia consumida pelas lâmpadas 

fluorescentes compactas é convertida em luz visível, já nas lâmpadas incandescentes 

convencionais a proporção é de 5% (IEA, 2006). Atualmente, as lâmpadas fluorescentes 

compactas estão disponíveis no mercado em várias potências, cores, formas e tamanhos 

(BASTOS, 2011). 

Há, também, as lâmpadas fluorescentes de formato circular. Menos popular no 

Brasil, esse tipo de lâmpada tem desempenho semelhante à lâmpada fluorescente 

compacta e também possui rosca do tipo Edson2, mas, por conta de sua maior dimensão, 

muitas vezes o uso em uma luminária tradicional não é possível (BASTOS, 2011). 

FIGURA 2: LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 

 

 

 

Fonte: Philips 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  O parafuso de Edison é o nome que recebe o mecanismo de fixação em forma de rosca 
de lâmpadas incandescentes. 



 

FIGURA 3: LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 

 

 

 

 

Fonte: Philips 

FIGURA 4: LÂMPADA FLUORESCENTE CIRCULAR 

 

 

 

 

 

Fonte: Philips 

I.2 - Resíduos de Lâmpadas Fluorescentes  

De acordo com a norma NBR 10.004 da ABNT, que classifica os resíduos segundo 

o critério da periculosidade3, indicando aqueles que devem ter manuseio e destinação 

controlados, as lâmpadas fluorescentes são classificadas após o seu uso como resíduo 

perigoso de fontes não específicas, resíduo classe I, sob o código F044. A norma passou 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Característica apresentada por um resíduo que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou 
infectocontagiosas, pode apresentar risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças 
ou acentuando seus índices e/ou riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma 
inadequada.	  



a incluir as lâmpadas contendo mercúrio no Anexo A após uma revisão no ano de 2004, 

a toxidade do mercúrio é o que fundamenta essa classificação.  

I.2.1– Mercúrio: Riscos Potenciais e Danos Efetivos 

Parece razoável pensar na lâmpada fluorescente como menos danosa ao meio 

ambiente, já que minimiza as necessidades de geração de energia além de provocar 

menos resíduos. No entanto, essa não é uma questão tão trivial. Esse tipo de lâmpada 

representa um importante risco à saúde humana e à proteção dos ecossistemas, 

sobretudo porque apresenta um alto teor de mercúrio em sua composição.  

O mercúrio se faz essencial ao funcionamento das lâmpadas fluorescentes 

porque está associado à sua longa vida e eficiência energética. Geralmente a quantidade 

deste metal pesado nesses produtos é medida em miligramas e varia de acordo com o 

tipo de lâmpada, ano de fabricação, fabricante e planta industrial (NEMA, 2005).  

O mercúrio é o mais volátil de todos os metais, e por conta dessa característica, 

sua principal fonte de contaminação ambiental é através de emissões atmosféricas. 

Quando liberado, permanece no meio ambiente, circulando entre o ar, a água, o 

sedimento, o solo e a biota, podendo assumir outras formas químicas, todas com 

diferentes efeitos tóxicos (MMA, 2015). 

O principal canal de exposição da população humana é através da dieta, 

sobretudo através do consumo de pescados contaminados. Uma vez na natureza, o 

mercúrio é facilmente lixiviado para sistemas aquosos, nos quais naturalmente se 

transforma em metilmercúrio, sua forma mais toxica (MMA, 2015).  

O sistema nervoso central é o alvo principal do metilmercúrio. Os primeiros 

efeitos de contaminação em adultos são sintomas não específicos como parestesia, mal-

estar, e visão turva. Em casos de exposição persistente, os sinais são perda do campo 

visual, surdez, disartria e ataxia culminando em coma e morte (UNEP, 2002). 

Vale frisar que, sob a forma de metilmercúrio, o metal assume as propriedades 

de bioacumulação e biomagnificação, ou seja, tem a capacidade de se acumular nos 



organismos vivos e de se concentrar ao longo da cadeia alimentar, aparecendo em maior 

concentração a cada nível trófico. 

Na forma de vapor, como encontrado nas lâmpadas fluorescentes, é incolor, 

inodoro e altamente tóxico. Cerca de 80% do vapor de mercúrio inalado pelos pulmões 

é absorvido pelo sangue, e quando exposto em níveis elevados seus efeitos são sentidos 

nos sistemas nervoso, digestivo, respiratório, imunológico e nos rins (WHO, 2005).  

Nas lâmpadas, em específico, estudos apontam que a interação do metal com o 

pó de fósforo e o vidro também tem a capacidade de converter o mercúrio em outras 

formas químicas mais perigosas e com maior mobilidade no meio ambiente (JÚNIOR; 

WINDMÖLLER, 2008). 

Quando se quebra uma lâmpada que contém mercúrio, imediatamente uma 

pequena parte deste elemento é liberada em forma de vapor. A maior parte, que fica 

retida nos resíduos também libera o composto, mas de forma gradativa (EPA, 2014). 

Um estudo americano realizado com lâmpadas de 13 W demonstrou que depois de 4 

dias 30% do mercúrio total contido na lâmpada é lançado no ambiente (JOHNSON et 

al., 2008).  

Outro estudo estimou as emissões mundiais de mercúrio liberadas na atmosfera 

em 2005, pelo setor de iluminação, em torno de 1 a 2 t e as previsões para 2020 são de 

emissões entre 5 a 13 t (PACYNA et al., 2010). 

O risco ambiental associado à contaminação por mercúrio começou a chamar a 

atenção mundial na década de 50, especialmente após a contaminação da bacia de 

Minamata no Japão. 

Os primeiros sintomas da contaminação como morte de peixes, moluscos e aves 

começaram a aparecer somente 20 anos após a indústria Chisso, que utilizava o metal 

como catalisador, começar a lançar resíduos provenientes de sua operação nas águas da 

bacia. A intoxicação que afetou pelo menos 2.252 pessoas, sendo fatal para 1.043 delas, 

ficou mais tarde conhecida como Doença de Minamata (SILVA, 2013). 

Após o acidente em Minamata também foram constatadas contaminações na 

Europa e América do Norte provenientes de grãos tratados com fungicidas à base de 

metilmercúrio (SILVA, 2013).  



I.3 - O Mercado de Lâmpadas 

I.3.1 - Políticas de Eficiência Energética e o Banimento de Lâmpadas 

Incandescentes4  

 A eficiência energética tem um papel fundamental no que tange à segurança 

energética, ambiental e aos desafios econômicos relacionados ao consumo de energia. 

Sob essa perspectiva, a IEA lançou, durante cúpula do G8, realizada em julho de 2008 

na ilha de Hokkaido no Japão, um documento recomendando 25 políticas de eficiência 

energética, que abrangem 7 áreas prioritárias e objetiva, em linhas gerais: (i) conservar a 

energia elétrica a baixo custo, (ii) corrigir imperfeições ou barreiras de mercado, (iii) 

melhorar as políticas energéticas existentes, e (iv) encorajar a implementação de 

políticas energéticas. 

 Dentre essas 25 recomendações de políticas em prol da eficiência energética 

está a implementação de políticas governamentais de eliminação progressiva de 

lâmpadas incandescentes convencionais, em favor das lâmpadas fluorescentes 

compactas, assim que viável do ponto de vista econômico e comercial. Foi recomendada 

também a promoção de ações que objetivem garantir uma oferta suficiente de lâmpadas 

de boa qualidade e eficiência, pelos países membros da AIE. 

Essas intervenções governamentais, no entanto, podem ser realizadas de 

diferentes maneiras, que dependem do arcabouço legal do país, da capacidade de 

absorção dos impactos inerentes à política, da capacidade de organização para mitigar 

alguns desses impactos e, sobretudo, da importância e urgência que se dá para o tema da 

eficiência energética no setor elétrico. 

Hoje, em todos os países do G8, e em muitos outros países ao redor do mundo, 

observa-se o desenvolvimento de políticas que visam o aumento da eficiência energética 

no setor de iluminação. Na maioria dos casos, com exceção da Argentina, onde a 

proibição foi estabelecida de maneira repentina através de uma lei federal, a política 

energética foi implementada de forma gradual e através de índices de eficiência 

energética. Em algumas regiões, como na Austrália e na União Europeia, a proibição foi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  As informações desta seção foram extraídas de (IEA, 2011) e (BASTOS, 2008) 	  



estendida também às lâmpadas halógenas, que detém tecnologia bastante similar às 

incandescentes sendo, porém, mais eficientes.  

No Brasil, essa política foi regulamentada em 31 de dezembro de 2010, através 

de duas portarias interministeriais. A portaria n° 1.007, estabeleceu um cronograma para 

a implementação de índices mínimos de desempenho energético para lâmpadas 

incandescentes produzidas e/ou comercializadas no país, com o objetivo de banir esses 

produtos de forma gradativa do mercado brasileiro até 2016. Já a portaria n° 1.008, 

estabelece níveis mínimos de eficiência energética para lâmpadas fluorescentes 

compactas. 

I.3.2 - Principais Barreiras à Difusão de Lâmpadas Fluorescentes Compactas5 

As principais barreiras que impedem a absorção natural de tecnologias de 

iluminação fluorescentes compactas em termos mundiais podem ser classificadas em 

três grupos: (i) custo e propriedades tecnológicas; (ii) a organização do mercado de 

iluminação; e (iii) preferências comportamentais ou de consumo. Todos discutidos 

abaixo. 

Historicamente, a maior barreira para a implantação de lâmpadas fluorescentes 

compactas tem sido o seu alto custo inicial. Quando lançada pela primeira vez no início 

da década de 1980, a lâmpada fluorescente apresentava custos de produção entre 20 a 

30 vezes maiores se comparados aos custos das incandescentes equivalentes. Apesar 

dessa diferença ter diminuído ao longo dos últimos anos, os consumidores finais, muitas 

vezes, desconhecem o potencial de redução de custos relacionado a essa tecnologia e 

acabam optando pelo uso da lâmpada incandescente. 

Um estudo conduzido pela IEA mostra o custo do ciclo de vida de um usuário 

final de lâmpadas de ambos os tipos, incandescentes e fluorescentes compactas. 

Adotando premissas de custos conservadoras, o exercício mostra que, mesmo 

considerando-se um custo inicial 20 vezes maior para as lâmpadas fluorescentes 

compactas, quando as economias de energia são incluídas, essas apresentam custos 

menores do que um terço do custo das lâmpadas incandescentes. O exemplo demonstra 
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que a substituição de uma lâmpada incandescente por uma fluorescente representa um 

investimento com taxa interna de retorno maior que 180%. 

 

QUADRO 1: A ECONOMIA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES 

COMPACTAS SE COMPARADAS ÀS LÂMPADAS INCANDESCENTES 

 

 (Fonte: IEA, 2006) 

Além da barreira de custo inicial mais alto, as primeiras lâmpadas fluorescentes 

compactas, apesar de bem menores quando comparadas às equivalentes tubulares, ainda 

eram mais volumosas que as tradicionais incandescentes. Com a maioria das luminárias 

residenciais tendo sido desenvolvidas levando-se em conta as dimensões padronizadas 

de lâmpadas incandescentes, o tamanho maior das LFC tornou-se um desincentivo 

importante para os compradores residenciais.  

Essas primeiras lâmpadas também apresentavam problemas no diz respeito à 

qualidade da luz.  Tinham intervalos de cores limitados e estavam disponíveis 

principalmente com aspectos de luz muito frios (luz branca), o que, em alguns casos, 

tornava a iluminação desagradável. Apesar de nos dias de hoje esses inconvenientes 

técnicos terem sido, em grande parte, contornados pelos avanços tecnológicos, há ainda 

muito preconceito no que tange à adesão das lâmpadas fluorescentes compactas. 

 LFC Lâmpadas Incandescentes 

Custo inicial da lâmpada (USD) 10 0,5 

Fluxo luminoso (Lm) 900 900 

Potência da lâmpada (W) 15 75 

Eficácia (Lm / W) 60 12 

Vida útil da lâmpada (h) 10.000 1.000 

Calculo sobre um período de 10h de operação, assumindo uma tarifa de energia elétrica de USD 0.1 / KWh 

Consumo de eletricidade (kW/h) 150 750 

Custo de eletricidade (USD) 15 75 

Custo da Lâmpada (USD) 10 5 

Custo Total da Lâmpada e eletricidade (USD) 25 80 

Economia total da LFC (USD) 55 - 



A falta de informação também dificulta o processo de tomada de decisão e, 

muitas vezes leva o consumidor a preferir tecnologias conhecidas. Como em qualquer 

mercado, a disponibilidade de informações precisas e completas é elemento necessário 

para assegurar a eficiente distribuição de recursos. Sistemas de iluminação eficientes em 

termos energéticos cobrem uma ampla gama de tecnologias e, assim, é difícil para 

consumidores, e até mesmo distribuidores e instaladores, aprender tudo sobre seus 

atributos.  

Outra característica importante desse mercado é que a maior parte dos sistemas 

de iluminação não é diretamente instalado e pago pelo usuário final, portanto, existem 

diferentes incentivos de custo para instaladores e usuários. Além disso, a maioria das 

organizações públicas e privadas gerenciam seus orçamentos para equipamentos e 

operações separadamente e, assim, políticas para minimizar os custos de equipamentos 

podem acarretar maiores custos operacionais.  

I.3.3 - Origens da Difusão Tecnológica no Brasil 

O uso das lâmpadas fluorescentes compactas foi intensificado no mercado 

brasileiro a partir do ano 2000, como resposta à crise energética decorrente do baixo 

nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas (Silva, 2008).  

A energia de fonte hidráulica representa cerca de 70,6% da matriz de geração 

elétrica no Brasil (EPE, 2014). Dessa forma, mudanças nas condições de chuva podem 

afetar a oferta de energia elétrica no país. 

Nos anos 2000 e 2001, os baixos níveis pluviais, somados a um planejamento 

ruim e à falta de investimentos, foram responsáveis por quedas nos reservatórios do país 

que chegaram a atingir 18% da capacidade em represas do sul e 5% de capacidade no 

nordeste. Esse acontecimento levou a graves preocupações quanto à segurança de 

abastecimento no Brasil e, consequentemente, à adoção de medidas rigorosas de 

redução de demanda de energia elétrica (IEA, 2006). 

Desse modo, a entrada e aceitação das lâmpadas fluorescentes compactas pelos 

consumidores brasileiros teve como aliado o racionamento de energia elétrica, imposto 

pelo governo. Foi, no entanto, o incremento progressivo da tarifa de energia elétrica, 



nos anos subsequentes a esse episódio, que consolidou como tendência de mercado a 

substituição das tradicionais lâmpadas incandescentes por versões mais eficientes e 

econômicas (Silva, 2008). 

O sobrepreço que durante a crise do apagão chegou a patamares de 2000% foi 

paulatinamente reduzido, especialmente após a entrada no país de lâmpadas importadas 

de origem asiática (Silva, 2008). 

I.3.4 - O Mercado Brasileiro 

Hoje, não há pesquisas conclusivas sobre a quantidade de lâmpadas 

fluorescentes comercializadas ou produzidas no Brasil, podendo, portanto, existir 

diferenças nos dados coletados de fontes distintas.  

É possível afirmar, no entanto, que a produção nacional de lâmpadas 

fluorescentes é muito pequena se comparada à atual importação. Grande parte das 

lâmpadas comercializadas no mercado brasileiro é de origem asiática, sobretudo 

chinesa. Por serem produzidas nesses países em larga escala, com uso intensivo de mão 

de obra e a um preço unitário muito baixo, quase como uma commodity, a possibilidade 

de uma produção brasileira significativa é pouco provável. 

Segundo documento elaborado pelo MMA estima-se que o mercado brasileiro 

de lâmpadas fluorescentes envolva hoje por ano cerca de 190 milhões de lâmpadas 

fluorescentes de tipo compacta, 95 milhões de lâmpadas fluorescentes de tipo tubular e, 

18 milhões de lâmpadas fluorescentes compactas sem reator integrado (MMA, 2014).  

Levando-se em conta a publicação das portarias interministeriais que 

estabelecem o fim paulatino da comercialização de lâmpadas incandescentes no país até 

a sua proibição total em 2016, e o fato de cerca de metade das residências brasileiras 

ainda usarem lâmpadas do tipo incandescentes, a elevação desses números é apenas 

questão de tempo (INFOMONEY, 2015). 

É importante salientar que grande parte do contingente de lâmpadas 

fluorescentes é utilizado na iluminação pública o que aumenta a parcela de 

responsabilidade do governo com a destinação ambientalmente correta do resíduo pós 

consumo (MMA, 2014). 



I.2 - Análise do Ciclo de Vida 

A atual tendência para a orientação de políticas e práticas ambientais segue uma 

abordagem com enfoque no ciclo de vida do produto. A Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) define como ciclo de vida de um produto a série de etapas que 

envolvem o desenvolvimento, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo 

produtivo, o consumo até a disposição final (Art.3º). 

A Análise do Ciclo de Vida (ACV), também chamada de avaliação do berço ao 

túmulo, é uma ferramenta que permite avaliar as potenciais consequências ambientais e 

à saúde humana, associadas a um produto, serviço, processo ou material, durante as 

etapas que vão desde a extração das matérias primas que entram no sistema produtivo, 

passando por produção, uso até a disposição final do produto. A Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) define a ACV como: “Compilação e avaliação de 

entradas, saídas e dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produto ao 

longo de seu ciclo de vida.” (ABNT, 2009) 

Por meio dela pode-se identificar os estágios de maior relevância no impacto 

ambiental, possibilitando assim a implementação de alternativas que visem a mitigação 

desses danos. 

Regulada por normas internacionais, a ACV tem papel importante no 

desenvolvimento de viabilidades técnico-econômicas de reciclagem e 

consequentemente na estruturação de canais de distribuição reversos. 

Pode-se afirmar, portanto, que uma análise de potenciais danos ambientais 

associados às lâmpadas, que considera apenas a variável consumo de energia, é 

simplista e que possivelmente seus resultados são falaciosos.  

A substituição das lâmpadas incandescentes por fluorescentes deve ser considerada 

sobre todo um processo iniciando pela fabricação, passando pelo transporte, a sua 

instalação, utilização até o seu descarte ou destino final. 

Estudo que analisou 11 publicações internacionais de ACV de lâmpadas 

fluorescentes mostrou que, dentre as categorias de impacto analisadas, aquecimento 

global é a mais representativa, tendo sido utilizada em 8 dos trabalhos, seguida por 



toxicidade humana utilizada em 6 trabalhos, e por fim depleção de recursos abióticos, 

eutrofização e acidificação, todas utilizadas em 5 dos 11 trabalhos (Decker, 2014).  

Estudos analisados nesta mesma pesquisa demonstram que a fase do ciclo de vida 

das lâmpadas fluorescente que gera uma maior diminuição de recursos naturais bem 

como maior impacto no que tange ao aquecimento global, a eutrofização, e à 

acidificação é a fase de uso, sobretudo por conta do consumo energético e da matriz 

energética empregada (Decker, 2014).  

A pesquisa conclui que a substituição de lâmpadas menos eficientes por lâmpadas 

de melhor desempenho energético se faz válida sob a ótica ambiental, pois contribui não 

apenas para a economia de energia, mas, principalmente, para a diminuição de emissões 

de poluentes lançadas no meio ambiente (Decker, 2014).  

A autora, no entanto, chama a atenção para a necessidade do desenvolvimento de 

pesquisas similares para as condições brasileiras, principalmente pelo fato de o país 

apresentar vocação energética muito diferente das europeias e americanas. É importante 

salientar que a geração de energia elétrica nesses países é provinda, dentre outras fontes, 

de termelétricas que utilizam o carvão e que esse processo lança uma quantidade 

significativa de mercúrio no meio ambiente. Em países onde a energia vem 

majoritariamente de hidrelétricas, como o Brasil, a geração elétrica não está associada à 

emissão de Mercúrio, e os resultados de uma análise do ciclo de vida podem ser bem 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II – EXTERNALIDADES 

II.1 - Conceito e Discussão 

A teoria econômica chama de externalidades os “efeitos colaterais” das ações de 

um agente econômico sobre aqueles que não participam delas. De forma bem simplista, 

pode-se dizer que há externalidade toda vez que a produção ou o consumo de um bem 

comprometem o bem estar de terceiros fora do mercado. 

A ideia presente na teoria das externalidades, de que o preço de mercado nem 

sempre é um reflexo fiel dos custos e benefícios envolvidos no processo produtivo, foi 

levantada pela primeira vez por Alfred Marshall ainda em fins do século XIX por meio 

da expressão “economias externas” (MARSHALL, 1996). 

Marshall observou uma relação entre o declínio dos custos médios de produção e 

a concentração de empresas similares em determinadas áreas geográfica. A essas 

economias relacionadas ao desenvolvimento geral da indústria e, portanto, externas à 

firma, mas internas à indústria, foi dado o nome de economias externas. A partir dessa 

definição o autor exemplifica economias externas positivas, mas, também, negativas, 

sendo diferenciadas pela qualidade do seu impacto sobre terceiros. 

Arthur Cecil Pigou volta a tratar do tema  em The Economics of Welfare, 

trabalho que tem foco nos aspectos econômicos do bem-estar de uma coletividade. A 

abordagem do autor é inovadora, pois traz as definições de (i) produto social marginal 

líquido - o produto resultante de um incremento marginal do uso de recursos, incluindo 

os efeitos causados a qualquer agente econômico – e (ii) produto privado marginal 

líquido - o produto resultante de um incremento marginal, apenas do ponto de vista de 

quem investiu os recursos na margem. A argumentação de Pigou se baseia na 

divergência entre esses dois produtos. Empresas não têm interesse em internalizar 

custos sociais advindos de seu processo produtivo, por outro lado, se a atividade de uma 

indústria oferece benefícios a certa comunidade, os indivíduos privilegiados também 

não são incentivados a pagar por isso. Nas palavras de Pigou: “Os industriais em geral 

estão interessados não no social, mas somente no produto liquido privado de suas 



operações”. Dessa forma, o livre mercado só maximizaria a renda nacional no caso dos 

dois produtos marginais, social e privado, serem exatamente iguais (GUIMARÃES, 

2008; PIGOU, 1920). 

Pigou foi o primeiro autor a propor soluções para as externalidades  através de 

negociações de compensação, subsídios, impostos e outros tipos de intervenções 

estatais. O objetivo do imposto de Pigou, como foi chamado mais tarde, é garantir que 

todos os custos sejam computados nas decisões dos empresários. Desse modo, uma 

empresa só causaria um dano se os consumidores estivessem dispostos a pagar por ele. 

Muitos autores, entretanto questionam a idoneidade do governo nesse processo e a 

dificuldade em mensurar, no mundo real, um valor para o dano.   

A discussão ganha nova roupagem em 1960 com a publicação do ensaio, The 

problem of social cost, de Ronald Coase, que associa o problema à indefinição dos 

direitos de propriedade das externalidades e, consequentemente, de um mercado que as 

regule.  

Em seu ensaio, Coase demonstra a seguinte hipótese: em um mercado em bom 

funcionamento, se os agentes econômicos forem livres para barganhar, e os custos de 

transação forem nulos ou irrisórios, a alocação final de recursos de uma situação com 

externalidades será sempre eficiente e igual, independente se o causador dessas 

externalidades responde ou não por elas. A ideia central por trás dessa hipótese é que os 

efeitos gerados sobre terceiros devem ser tratados como qualquer outro fator de 

produção, pois dessa forma a negociação privada trataria de alocar o direito de 

propriedade à parte que lhe atribui maior valor (COASE, 1960; GUIMARÃES, 2008). 

O economista britânico chama atenção para dois pontos, segundo ele, 

fundamentais na análise das externalidades. O primeiro deles é a natureza recíproca do 

problema, que torna a análise na margem, como sugerida por Pigou, simplista e seus 

consequentes planos de ação inapropriados. Coase sustenta a ideia de que penalizar um 

agente pelos danos causados pode não produzir o melhor resultado econômico geral, 

pois nem sempre a resposta para esses dilemas é clara, e que por isso se faz necessária 

uma analise total e não apenas marginal do problema (COASE, 1960).  

O segundo ponto diz respeito à relação entre os custos de transação e a 

manutenção das externalidades. Por custos de transação podem ser entendidos todos os 



dispêndios de recursos necessários para planejar, negociar, coordenar, adaptar e 

monitorar as interações entre os agentes. Em ambientes onde os custos de transação são 

altos se tornando impeditivos à negociação e consequentemente à realocação dos 

direitos, os efeitos negativos provocados pela atividade de um negócio tendem a se 

perpetuar. Com esse argumento, Coase muda o foco do problema, que passa a ser não 

mais a externalidade, mas, sim, os custos transacionais envolvidos que impedem a 

negociação e em consequência uma alocação mais eficiente do direito de propriedade 

(COASE, 1960). 

As principais críticas a essa proposta, mais tarde batizada por George Stigler de 

Teorema de Coase, moram na aplicabilidade prática do conceito, em um mundo onde as 

relações entre os agentes econômicos são extremamente complexas e os custos de 

transação raramente irrelevantes. Apesar de tal argumento parecer óbvio, observa-se a 

lógica de Coase no surgimento de mecanismos adotados no mercado de cotas de 

carbono, nos quais indústrias que consigam reduzir a emissão de gases obtêm créditos 

que podem ser negociados com outras empresas no mercado. 

II.2 - Aplicação Prática da Teoria Econômica 

Para a literatura econômica, de modo geral, o conceito de externalidades é 

extremamente relevante ao explicar-se a necessidade de intervenção do estado em 

mercados incapazes de gerar alocações eficientes. Embora as teorias discordem quanto à 

dimensão e intensidade dessas intervenções, a ideia que as embasa é a de que o estado 

deve agir em prol da coletividade (BARR, 2012). 

No que tange às questões ambientais, são duas as principais formas de políticas 

públicas usadas na internalização das externalidades: (i) os Instrumentos de Comando e 

Controle, que são aqueles estabelecidos através de regulamentações e que não deixam 

alternativas aos agentes econômicos, e (ii) os Instrumentos Econômicos, que objetivam 

induzir mudanças no comportamento dos agentes poluidores em relação ao meio 

ambiente, porém de forma mais flexível (FGV, 2001). 

 

 



QUADRO 1: PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL 

 

 

 

Fonte: (NASCIMENTO et al., 2013) 

O sistema regulatório é o mais difundido no planeta e, em termos legais, se 

caracteriza por abordar o poluidor como um delinquente ecológico sujeito às 

penalidades administrativas ou judiciárias em caso de não obediência à norma imposta. 

Esses instrumentos se aplicam à fontes específicas, determinando como, onde e a qual 

taxa, por exemplo, deverá reduzir a poluição (NASCIMENTO et al., 2013).  

Com o passar do tempo, no entanto, observou-se que apenas medidas de cunho 

regulatório não eram suficientes para a obtenção dos objetivos ambientais almejados, 

sendo necessária a adoção de um sistema de incentivos. Dessa forma, fundamentado nas 

ideias de Arthur Pigou surgem os primeiros instrumentos econômicos, ou de mercado 

(NASCIMENTO et al., 2013).  

Esses instrumentos se caracterizam pela intenção de melhoria ambiental, direta 

ou indireta, pela possibilidade de ação voluntária, e pela existência de um estímulo 

financeiro podendo atuar na forma de preços, remunerando fundos fiscais, ou de 

prêmios, gerando dispêndios de recursos do tesouro.  

Vale ressaltar que fornecendo incentivos para o controle de danos ambientais, os 

instrumentos econômicos permitem não só uma receita adicional aos cofres públicos, 

mas podem ainda contribuir com a redução dos custos de controle relacionados a esses 

problemas.  

Um exemplo de instrumento econômico aplicado que se fundamenta na lógica 

proposta por Coase e pode ser replicado para o caso das lâmpadas fluorescentes, é o 

mercado de Créditos de Destinação Adequada de Pneus (CDA-PN) operado pela Bolsa 

Verde do Rio de janeiro (BV Rio). 



No Brasil hoje, de acordo com a legislação vigente, fabricantes e importadores 

de pneus são responsáveis pela destinação ambientalmente adequada de pneus 

inservíveis. Essa destinação deve ser feita por recicladores especializados devidamente 

cadastrados também chamados de destinadores. 

A terceirização desses destinadores, no entanto, gera uma serie de problemas 

relacionados aos custos de transação, e a dificuldades de se operacionalizar o processo. 

O não cumprimento das metas de destinação adequada de pneus denuncia a ineficiência 

do sistema. 

 No intuito de mitigar esse problema e fazer valer a lei, a BVRio criou um 

mercado de Créditos de Destinação Adequada de Pneus. Por meio de uma plataforma de 

transações empresas que realizam a destinação adequada de pneus podem ofertar e 

vender creditos para outras empresas que precisam cumprir com suas obrigações legais. 

 De modo a dar credibilidade ao processo, a BVRio desenvolveu um sistema de 

Gestão onde os destinadores registram documentos e algumas informações. Essa é uma 

maneira de garantir que todos os créditos negociados na plataforma BVTrade são 

resultado de atividades de destinação adequada devidamente documentadas.  

 A plataforma funciona como um sistema eletrônico de negociação onde, 

destinadores podem oferecer os seus creditos e fabricantes e importadores podem fazer 

ofertas de compra. O sistema identifica a melhor oferta de venda e a melhor oferta de 

compra e fecha a operação. Uma vez concluída a operação o comprador deposita o 

pagamento e o destinador faz a declaração da destinação final adequada no Cadastro 

Técnico Federal do IBAMA, assegurando assim que o comprador tenha essa atividade 

reconhecida pelo governo. 

 O mercado de Créditos de Destinação Adequada de Pneus permite, portanto, que 

a destinação adequada de pneus acontece de forma segura e eficiente com benefícios 

não apenas para o meio ambiente mas também para a economia. 



 Hoje encontra-se em estruturação um mecanismo similar para o mercado de 

Créditos de Destinação Adequada de Eletroeletrônicos (CDA-EE) que em breve estará 

disponível na plataforma da BVRio. 

II.3 - Instrumentos Aplicados 

II.4.1 - Legislação Internacional: Europa 

A diretiva 2008/98/CE, que data de novembro de 2008, é a principal legislação 

relativa a resíduos vigente na Europa. Seu principal objetivo é estabelecer medidas de 

proteção do meio ambiente e da saúde humana, prevenindo ou reduzindo os impactos 

adversos decorrentes da geração e gestão de resíduos, diminuindo os impactos gerais da 

utilização dos recursos e melhorando a eficiência dessa utilização (Art. 1º). 

Para atingir tal objetivo, a norma prevê uma serie de mecanismos de comando e 

controle expressos, por exemplo, através de metas e proibições, mas insentiva também a 

utilização de instrumentos econômicos com a finalidade de maximizar os benefícios 

ambientais. No entanto a utilização ou não desses instrumentos fica a cargo de cada 

estado membro. 

 A diferença na abordagem dessa diretiva é o fato de considerar todo o ciclo de 

vida dos produtos e materiais e não somente a fase de resíduo e também levar em conta 

a redução dos impactos ambientais da geração e gestão de resíduos. Além disso, a 

diretiva busca o incentivo à valorização dos resíduos bem como à utilização dos 

materiais resultantes dela.  

Conforme explicitado no artigo 28º da mesma diretiva, a elaboração de planos 

de gestão de resíduos que cubram todo o território geográfico fica a cargo de cada país 

membro. Tais planos de ação possuem caráter de atuação em curtíssimo prazo, podendo 

ser revistos em períodos de seis anos. 

A norma também se baseia no Princípio de Responsabilidade do Produtor, que 

determina a transferência, total ou parcial, das responsabilidades físicas e/ou 

econômicas, pelos resíduos para os fabricantes, desonerando as autoridades locais. 



Neste caso, em compensação, os produtores passam a contar com incentivos no 

desenvolvimento de produtos sustentáveis (Art. 8º). 

A diretriz estabelece ainda uma hierarquia na gestão de resíduos cuja lógica se 

alicerça em uma sequência de prioridades que pode ser observada abaixo.  

FIGURA 1 - HIERARQUIA DOS RESÍDUOS DE ACORDO COM ARTIGO 4.°DA 

DIRETIVA 2008/98/CE DO PARLAMENTO EUROPEU 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diretiva 2008/98/CE. 

Segundo Silva Filho (2013), o objetivo da imposição de uma hierarquia é o 

aproveitamento máximo dos materiais e a mínima geração de resíduos. 

No que tange mais especificamente às lâmpadas fluorescentes, dois marcos 

legislativos merecem atenção:  

(i) a diretiva 2002/96/CE, que objetiva, prioritariamente, a prevenção de 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), dentre eles 

equipamentos de iluminação, incluindo lâmpadas e, adicionalmente, a 

reutilização, reciclagem e outras formas de valorização desses resíduos, 

de modo a reduzir a quantidade de resíduos a eliminar (Art. 2°). Em 

linhas gerais, tal diretiva estabelece as medidas de recolha, tratamento, 

reciclagem e eliminação de REEE. 



(ii) e a diretiva 2002/95/EC, conhecida como RoHS (Restriction of Certain 

Hazardous Substances), adotada em janeiro de 2003, mas em vigor 

apenas a partir de julho de 2006, que restringe o uso de seis materiais 

perigosos, dentre eles o mercúrio, na fabricação de equipamentos 

elétricos e eletrônicos destinados ao mercado Europeu. 

QUADRO 2 - LIMITES SUPERIORES PARA PARTICIPAÇÃO DE 

SUBSTÂNCIAS TÓXICAS NA FABRICAÇÃO DE ELETRO-ELETRÔNICOS, 

CONFORME EXPRESSO NA DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS 

SUBSTANCES DIRECTIVE) 

 

 

 

 

 

Fonte: Diretiva ROHS - Restriction of Hazardous Substances Directive.  

Com a implementação dessa última norma, a quantia máxima de mercúrio para 

lâmpadas fluorescentes compactas passa a ser 5 mg. No caso das lâmpadas de tipo 

halofosfatos 10 mg, e das triofosfato de longa duração e de duração normal 8 mg e 5 

mg, respectivamente.  

Vale ressaltar que, tratando-se de diretivas, os meios para se atingir os objetivos 

recomendados ficam como responsabilidade de cada Estado-membro. 

Em 02 de julho de 2014, a Comissão Europeia apresentou uma proposta 

legislativa de revisão da Diretiva 2008/98/EC de resíduos, bem como de outras diretivas 

europeias relacionadas ao manejo de resíduos “especiais”. 

A proposta objetiva, através do estabelecimento de metas ambiciosas, promover 

avanços no que tange à transformação da Europa em uma economia circular, o aumento 

Su b s t â n c i a
%	  L i mí t r o f e 	  
d a 	  Compo s i ç ã o 	  

Chumbo (Pb) 0,10%
Mercúrio (Hg) 0,10%
Cádmio (Cd) 0,01%
Cromo hexavalente 
(Cr(VI) ou Cr 6+) 0,10%
Bifenis polibrominados (PBB) 0,10%
Éteres difenis polibrominados
(PBDE) 0,10%



da reciclagem, o acesso seguro às matérias-primas e a criação de empregos e 

crescimento econômico. 

Os principais elementos da proposta de Diretiva, entre outros, são: 

• A meta de aumento da reciclagem e preparação para reutilização de 

resíduos urbanos em 70% até 2030; 

• A meta de aumento da reciclagem e preparação para reutilização de 

resíduos de embalagem em 80% até 2030; 

• A proibição da deposição de resíduos recicláveis em aterros a partir de 

2025; 

• As medidas destinadas à redução da geração de resíduos de alimentos em 

30% até 2025; 

• A introdução de um sistema de alerta precoce para antecipar e evitar 

possíveis dificuldades de conformidade nos Estados-Membros; 

• Melhorar a rastreabilidade de resíduos perigosos; 

• Introdução de condições operacionais mínimas no que diz respeito à 

responsabilidade alargada do produtor; 

II.4.2 - Legislação Nacional: Legislação Vigente 

Após vinte e um anos de tramitação no Congresso Nacional, em 02 de agosto de 

2010, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei nº 12.305/10 que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Com um forte viés educativo e 

conscientizador, a PNRS é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e 

representa o marco regulatório do setor de resíduos no Brasil. 

Seu principal objetivo é minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos 

gerados, bem como reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade 

ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos. Esta política coloca o Brasil em 



patamar de igualdade frente aos principais países desenvolvidos no que diz respeito às 

políticas de sustentabilidade. Para tanto, a lei estabelece princípios, objetivos e 

instrumentos, além das diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos no país.  

A lei transpassa o tradicional modelo de comando e controle, ao definir 

mecanismos econômicos de investimento, financiamento e fomento. A importância 

dada aos instrumentos econômicos é evidenciada no Capitulo V da norma, dedicado 

especificamente a esse assunto. Além dos incentivos fiscais a lei define como 

modalidades de instrumentos econômicos medidas indutoras e linhas de financiamento 

(Art. 42°) e incentivos financeiros ou creditícios (Art. 44°). 

No que tange à classificação, a lei faz uma distinção entre resíduos sólidos e 

rejeitos. Segundo artigo 3°, os resíduos sólidos compreendem todo material, substância, 

objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade. Já os rejeitos, 

são todos os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada. Esses conceitos são importantes, pois a implantação da PNRS determina que 

apenas os rejeitos podem ser descartados em aterros sanitários. 

Vale frisar o princípio do resíduo sólido reutilizável e reciclável, pois segundo 

Silva Filho (2013), objetiva o fim do preconceito normalmente associado aos resíduos 

sólidos, vistos como lixo e sem valor. Essa lógica é transformada a partir da constatação 

de que os resíduos são bens econômicos e de valor social, com potencial inclusive de 

geração de trabalho e renda e de promoção da cidadania daqueles que lidam com esses 

materiais (Art.6°). 

Assim como a legislação europeia, a PNRS também define prioridades na gestão 

de resíduos. Salvo algumas nomenclaturas diferentes, pode-se dizer que a estrutura 

principal é praticamente igual e segue a mesma lógica de não geração em primeiro 

lugar, seguida da valorização e apenas por ultimo é prevista a destinação final. 

 



FIGURA 2 - ORDEM DE PRIORIDADE NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DE ACORDO COM O ARTIGO 9° DA LEI 12. 305/10 

 

 

 

 

 

 

O principio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

também é uma importante inovação da PNRS. Tal conceito estabelece que a 

coletividade deve se responsabilizar por aquilo que produz, disponibiliza ao mercado, 

consome e gera de resíduos, abrangendo assim todos os atores envolvidos  no ciclo de 

vida do produto desde fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores até o poder público (Art. 30°). 

Um dos instrumentos mais relevantes presente na PNRS e que se relaciona com 

o conceito supracitado é a implementação de sistemas de logística reversa, ou seja, 

sistemas de retorno à cadeia produtiva dos resíduos pós-venda e pós-consumo, que têm 

como objetivo definido na lei, “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”.   

 

 

 



 

CAPITULO III – GERENCIAMENTO 

DE LÂMPADAS PÓS-CONSUMO 

É evidente que no mundo como um todo há uma necessidade crescente, de soluções 

coerentes e sustentáveis para os problemas relacionados à gestão de resíduos sólidos. 

No entanto, em países em transição, onde ainda se implementam os primeiros passos em 

direção a um sistema de gestão de resíduos mais organizado e estruturado, essa 

necessidade é ainda mais urgente e seu desenvolvimento mais complexo. A Gestão 

Integrada e Sustentável de Resíduos se diferencia de uma gestão simples por considerar 

além da questão técnica, os fatores políticos e sociais envolvidos no problema 

(ABRELPE, 2014). 

Em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, os fenômenos recentes de 

crescimento econômico, urbanização e industrialização, estão resultando em uma 

crescente e desordenada geração de resíduos e se tornando um grande problema para os 

governos locais e nacionais. Ao mesmo tempo, esses países contam, muitas vezes, com 

problemas relacionados à falta de recursos e/ou capacidade institucional insuficiente, 

dificultando ainda mais a elaboração de planos eficazes de gestão de resíduos. Desse 

modo, práticas que focam apenas na solução da parte visível do problema se tornam 

recorrentes, como é o caso da adoção de lixões e aterros sem controle (ABRELPE, 

2014). 

No caso das Lâmpadas, de modo geral, a prática que predomina ainda nos dias de 

hoje, é o descarte diretamente no lixo, sendo os setores público e industrial os maiores 

responsáveis pela geração de resíduos provenientes desses produtos (ZANICHELI et 

al., 2004).  

Durante muitos anos, em decorrência da falta de informação e também da ausência 

de leis que regulassem o descarte desses produtos, essas empresas privadas e órgãos 

públicos, não tiveram incentivo algum para se preocuparem com a adequada gestão das 

lâmpadas descartadas (MOMBACH et al., 2008).  



No Brasil, no ano de 1998, 48,5 milhões de unidades de lâmpadas de mercúrio 

foram descartadas, com uma carga poluidora correspondente de 1.000 kg de mercúrio. 

Três anos depois, em razão da substituição de lâmpadas incandescentes por 

fluorescentes compactas motivada pelo plano governamental de racionamento 

energético, o número de lâmpadas descartadas aumentou em quase 65%, passando para 

80 milhões de unidades, em 2001 (MOMBACH et al., 2008).  

Essa realidade, no entanto, vem mudando. Políticas publicas que chamam atenção 

para o tema são, hoje, realidade.  Em um número cada vez maior de países a coleta e 

reciclagem de lâmpadas pós-consumo já possuem legislações específicas. 

A estratégia adotada, pioneiramente, nos Estados Unidos e nos países da União 

Europeia, para a gestão dos resíduos de lâmpadas fluorescentes, se guia, em linhas 

gerais, pelos seguintes princípios (ZANICHELI et al., 2004):  

• Redução da quantidade de mercúrio nos produtos;  

• Coleta seletiva; 

• Reciclagem; e 

• Tratamento prévio em casos inevitáveis de deposição em aterro. 

III.1 - Sistemas de Destinação e Tratamento de Lâmpadas Fluorescentes  

O primeiro processo de tratamento para lâmpadas usadas, compostas por mercúrio, 

data da década de 1970. Após verificar altos níveis do metal no sangue de seus 

funcionários, um fabricante de lâmpadas sueco desenvolve a tecnologia capaz de 

destilar e isolar o mercúrio contido nesses produtos (MRT SYSTEM, 2015). 

As alternativas mais comuns para a destinação final e/ou tratamento das lâmpadas 

ao redor do mundo são: 

III.1.1 - Disposição em Aterros; 

III.1.2 - Incineração; 



III.1.3 - Moagem Simples; 

III.1.4 - Encapsulamento; e 

III.1.5 - Reciclagem e Tratamento do Mercúrio 

III.1.1 - Disposição em Aterros  

O uso de aterros para a destinação final de resíduos remete há tempos muito 

antigos. Com a evolução da humanidade, o homem primitivo passou a ter consciência 

de que manter seus resíduos dispostos a céu aberto implicava uma série de 

inconvenientes passando assim a enterrá-los (ZANICHELI et al., 2004). 

Esta mesma dinâmica foi perpetuada sem qualquer preocupação durante muitos 

anos estando presente em muitos países, inclusive no Brasil, até os dias de hoje. No 

entanto, no final do século passado, a questão dos resíduos e consequentemente sua 

destinação, toma uma dimensão totalmente diferente. Os graves efeitos ao meio 

ambiente decorrentes da crescente geração de resíduos sólidos provocada pelo modelo 

capitalista de produção e consumo, transformaram os resíduos em um dos maiores 

dilemas das sociedades contemporâneas com impactos sociais, econômicos, ambientais, 

jurídicos, tecnológicos e políticos.  

Desse modo, apesar de ainda incipientes, medidas para reduzir o volume de 

rejeitos encaminhados para os aterros são cada vez mais comuns ao redor do globo, 

principalmente em países desenvolvidos. Essas mudanças ocorridas nas últimas décadas 

são fruto de normativas que preconizam a reciclagem combinadas ao entendimento do 

mercado privado de que tais alterações podem significar novos nichos de negócio 

(FINEP, 2014). 

No que diz respeito aos resíduos perigosos, em particular às lâmpadas 

fluorescentes, a disposição em aterros é ainda mais perigosa por conta do alto risco de 

contaminação ambiental pelo mercúrio. Mesmo nos aterros modernos, as tecnologias 

existentes e comercializadas não são eficazes para a recuperação do mercúrio 

(ZANICHELI et al., 2004).  



III.1.2 - Incineração 

A incineração é um processo baseado na oxidação de resíduos sólidos, líquidos e 

gases combustíveis sob altas temperaturas, geralmente acima de 900° C, com a 

finalidade de reduzir o peso e o volume iniciais, transformando-os em água e dióxido de 

carbono. Os incineradores possuem no mínimo duas câmaras, uma de combustão e 

outra de pós queima (POLANCO, 2007). 

A queima do lixo, seja doméstico ou industrial, não é mais considerada como um 

método eficiente para a eliminação de resíduos. Isso por que mesmo os incineradores 

mais modernos podem liberar emissões toxicas durante o processo. Atualmente, essa 

alternativa é complexa, altamente custosa, e potencialmente poluidora. 

 A Associação Nacional de Fabricantes de Equipamentos Elétricos dos Estados 

Unidos (NEMA)	   contraindica a queima de resíduos de lâmpadas em fornos de 

combustão devido ao alto risco de poluição, mesmo com medidas rígidas de controle 

associadas ao equipamento. Durante o processo tradicional de incineração, sem 

controles especiais de emissão de mercúrio, cerca de 90% do metal contido nas 

lâmpadas pode ser liberado no ambiente (NEMA, 2005).  

III.1.3 - Moagem Simples 

O processo de moagem simples é caracterizado pela quebra das lâmpadas, e a 

posterior captação, através de um sistema de exaustão, do mercúrio que se encontra em 

forma de vapor. Geralmente, as diversas tecnologias de moagem simples não se 

preocupam em separar os componentes resultantes do processo, captando assim apenas 

parte do mercúrio.  

Apesar de não remover a totalidade do mercúrio, o teor presente no produto final 

da moagem é inferior ao anteriormente encontrado nas lâmpadas quando inteiras e o 

volume do resíduo é reduzido em até 80%. 

III.1.4 - Encapsulamento 



O encapsulamento de resíduos é uma tecnologia que utiliza processos de 

estabilização de contaminantes (POLANCO, 2007). Os resíduos de lâmpada passam por 

uma primeira fase de esmagamento, na qual podem ser triturados por via seca ou úmida. 

Os materiais resultantes são encapsulados em concreto ou ligante orgânicos, e então 

destinados a aterros (MOMBACH, 2008). 

Em teoria, o encapsulamento reduz a mobilidade dos componentes tóxicos das 

lâmpadas para o entorno, no entanto, a falta de estudos de longo prazo, torna a 

segurança do método bastante questionável (POLANCO, 2007). 

O encapsulamento é contrario à filosofia do desenvolvimento sustentável, já que 

aumenta o volume e peso do resíduo a ser disposto e apresenta o inconveniente de não 

considerar o reaproveitamento dos componentes das lâmpadas, na sua maioria 

recicláveis. No fim das contas, os impactos associados a essa tecnologia são bem 

parecidos aos da disposição convencional em aterro.  

III.1.5 - Reciclagem e Tratamento do Mercúrio 

A PNRS define como Reciclagem o processo de transformação dos resíduos 

sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 

biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as 

condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes (Art. 3°). 

No caso das lâmpadas fluorescentes, 94% de seus subprodutos são considerados 

resíduos e, portanto, obrigatoriamente devem ser tratados e reciclados (APLIQUIM, 

2015). Os materiais resultantes da reciclagem desse produto podem ser classificados em 

quatros tipos: pó de fósforo contendo mercúrio, vidro, isolamento baquelítico e 

terminais de alumínio com seus constituintes ferro-metálicos (JÚNIOR; 

WINDMÖLLER, 2008). 

A reciclagem apropriada de lâmpadas fluorescentes descartadas, não apenas 

reduz a liberação de mercúrio no meio ambiente, mas também permite a reutilização do 

vidro, metais e outros componentes. (EPA, 2009) 



Em 2007, o índice de reciclagem Brasileiro de lâmpadas fluorescentes foi de 6% 

em relação às 100 milhões de unidades geradas. No mesmo ano, a Alemanha apresentou 

índice de 50% para a mesma quantidade gerada (BACILA, 2014). 

Os processos de descontaminação e reciclagem de lâmpadas usadas variam de 

acordo com o modelo do produto. A seguir serão apresentadas algumas tecnologias de 

tratamento e reciclagem de lâmpadas fluorescentes6. 

III.1.5.1 - Tratamento por Sopro 

Utilizado exclusivamente para tratamento de lâmpadas fluorescentes tubulares, 

esse processo tem como objetivo a recuperação do vidro presente em tais produtos. 

Através de um sistema de aquecimento e resfriamento, as duas extremidades contendo 

os soquetes de alumínio são quebradas, e em seguida, o tubo de vidro recebe um forte 

sopro de ar, que arrasta o pó de fósforo contido em seu interior. O pó removido pelo 

sopro assim como a corrente de ar são então encaminhados para tratamento.  

Apesar de ser uma boa alternativa no que tange ao reaproveitamento do vidro, o 

tratamento por sopro sozinho não faz a remoção de todo o mercúrio contido na lâmpada, 

apenas daquele que se encontra em fase gasosa. É necessário também que a instituição 

possua uma unidade de tratamento térmico, caso contrário todo o mercúrio recuperado 

acabará disposto em aterros. 

III.1.5.2 - Moagem com Tratamento Térmico 

Após esmagamento, os componentes da lâmpada são encaminhados, através de 

um sistema de exaustão, a um ciclone que separa o pó fosfórico das partículas maiores, 

tais quais, vidro quebrado, terminais de alumínio e pinos de latão. Esta tecnologia 

possibilita a recuperação do mercúrio através do aquecimento da fração contendo pó 

fosfórico, que vaporiza o metal e permite sua posterior condensação. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  As informações abaixo foram extraídas de (ZANICHELI et al., 2004), (POLANCO, 2007), 

(MOMBACH, 2008), e (BACILA, 2014). 



Considera-se a melhor alternativa de tratamento, desde que devidamente 

controlado para que não haja emissões fugitivas de mercúrio, pois permite a reciclagem 

dos constituintes das lâmpadas e não gera resíduos perigosos que seriam destinados a 

aterros.  

III.1.5.3 - Moagem com Tratamento Químico 

Diferentemente do tratamento térmico, a quebra das lâmpadas no tratamento 

químico ocorre sob uma cortina de água, que lava os componentes e evita que o vapor 

de mercúrio escape para a atmosfera. Em seguida, o vidro e metais são separados e 

encaminhados para reciclagem. O líquido de lavagem contendo mercúrio e o pó de 

fósforo passa por um filtro, que separa o pó de fósforo e, posteriormente, por um 

tratamento químico que permite a separação do mercúrio da água. 

III.1.5.4 - Tecnologias de Reciclagem e Tratamento de Lâmpadas no Brasil 

Foi apenas a partir de 1993 que começaram a surgir alternativas para o 

tratamento de lâmpadas no Brasil. Até então, os resíduos provenientes desses produtos 

não tinham outra opção, a não ser o descarte junto ao lixo comum, sendo normalmente 

direcionados, inadequadamente, a aterros sanitários.  

Apesar de nos últimos anos, terem surgido várias empresas no mercado com 

diferentes alternativas se propondo a fazer o tratamento das lâmpadas, o índice de 

reciclagem brasileiro ainda é muito pequeno se comparado aos índices encontrados em 

países da União Europeia. Como mostra a tabela abaixo, no ano de 2007 foi de apenas 

6% em relação aos 100 milhões de unidades de resíduos geradas.  

QUADRO: ÍNDICES DE RECICLAGEM DE LÂMPADAS 

FLUORESCENTES 

 

 

 



 

Fonte: BACILA, 2012 

III.2 - A Logística Reversa 

Segundo Leite (2009), a logística reversa é a área da logística empresarial que 

planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, ao retorno 

de bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por 

meio de canais de distribuição reversos, agregando-lhes valores econômicos, de 

prestação de serviços, ecológicos, legais, logísticos, de imagem corporativa, dentre 

outros. 

FIGURA 7: SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MMA, 2014 

A logística reversa é o processo de concepção, planejamento e controle da 

recuperação e reutilização de produtos desgastados, com o intuito de conservar recursos 

e proteger o meio ambiente (MICHELIN, 2008). 



III.2.1 - A Logística Reversa à Luz da PNRS 

Entre os conceitos introduzidos na legislação ambiental brasileira pela PNRS 

está a logística reversa. O conceito é definido na norma como 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 (Art. 3). 

A obrigatoriedade no estabelecimento desses sistemas se restringe, no momento, 

às cadeias produtivas de agrotóxicos (seus resíduos e embalagem); pilhas e baterias; 

pneus; óleos lubrificantes (conteúdo ou continente); lâmpadas fluorescentes (de vapor 

de sódio e mercúrio e de luz mista); e produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

No intuito de viabilizar tais sistemas, a lei estimula a formação de acordos 

setoriais entre o poder público e o setor privado, bem como a implantação e 

universalização da coleta seletiva nos municípios brasileiros (FINEP, 2014). 

Em 17 de fevereiro de 2011, o Governo Federal instalou o Comitê Orientador 

para a Implantação de Sistemas de Logística Reversa (CORI). Formado pelos 

ministérios do Meio Ambiente, da Saúde, da Fazenda, da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o comitê objetiva 

definir as regras para devolução dos resíduos à indústria, permitindo assim o seu 

reaproveitamento (MMA, 2015b) 

Além do CORI, o decreto Nº 7.404/2010 instituiu também o Grupo Técnico de 

Assessoramento (GTA). Formado por técnicos dos mesmos cinco ministérios, tem a 

incumbência de conduzir, junto ao CORI, as ações governamentais para a implantação 

de sistemas de logística reversa. 

Uma das ações do GTA foi a criação de cinco Grupos Técnicos Temáticos 

(GTT). O objetivo desses GTTs é elaborar propostas de modelagem e governança de 

sistemas de logística reversa, por meio do estudo de viabilidade técnico e econômico, 

para cinco cadeias prioritárias sendo elas: medicamentos; embalagens em geral; 

embalagens de óleos lubrificantes e seus resíduos; lâmpadas fluorescentes, de vapor de 

sódio e mercúrio e de luz mista, e eletroeletrônicos. Fica a cargo dos GTTs também a 



elaboração de uma minuta de edital de chamamento para a realização dos acordos 

setoriais (MMA, 2015b).  

FIGURA 1: FLUXOGRAMA ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA 

LOGÍSTICA REVERSA 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Andrade, 2013 

III.2.1.1 - Acordo Setorial para a Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes7 

Conforme previsto e regulado, respectivamente, pela PNRS e pelo Decreto 

n°.7404/10, a instrumentalização dos planos de logística reversa acontecerá através de 

acordos setoriais.  

A adesão aos acordos setoriais se faz interessante para as empresas, pois não 

apenas isenta os participantes da obrigação de apresentar planos de logística reversa 

individuais ao MMA, mas também pode reduzir, em certa medida, possíveis 

responsabilizações perante eventuais passivos ambientais. 

Após mais de dois anos de formulação e ajustes, o Acordo Setorial para a 

logística reversa de lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, mercúrio e luz mista, 

previsto na PNRS, foi firmado pelo MMA e as entidades representativas deste setor, em 

27 de novembro de 2014. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Informações extraídas de Julião; Eduardo (2015) e Schmitt (2014).	  



O acordo, que institucionaliza a responsabilidade compartilhada e define os 

responsáveis pela logística reversa de lâmpadas no país, tem validade de dois anos, após 

os quais será avaliado e revisado, incorporando, se necessário, adequações e 

ampliações. Vale frisar que, se a incorporação de ajustes for necessária, poderá ser 

revisto antes da sua renovação. 

As empresas signatárias em conjunto com as demais empresas que atuam no 

mercado criarão uma ou mais entidades gestoras, associações civis dotadas de 

personalidade jurídica própria sem fins lucrativos, com a incumbência de administrar e 

implantar a logística reversa. O financiamento desse sistema será de responsabilidade 

dos fabricantes e importadores e obedecerá regras de proporção em relação aos 

respectivos mercados. As metas estruturais e quantitativas estabelecidas serão 

implantadas de maneira progressiva dentro de um período de cinco anos. 

Aos consumidores cabe o papel de colaborador, através da devolução de 

lâmpadas usadas de forma adequada aos pontos entrega, mas também o de fiscal, 

exigindo o aceite desses residos pelos distribuidores e comerciantes. O engajamento do 

consumidor é de extrema importância, não apenas por este representar o primeiro elo da 

cadeia no processo de logística reversa, mas, também, porque funciona como 

instrumento de pressão social, e assim força uma maior agilidade, por parte dos 

participantes do acordo, na implantação de sistemas eficientes de logística reversa. 

A entidade gestora será responsável também por um plano de comunicação que 

objetiva divulgar a implantação do sistema de logística reversa de lâmpadas para todos 

os envolvidos em suas etapas operacionais (Cláusula 16°). O plano divulgará a 

estratégia, programação e cronograma constantes no acordo setorial, bem como as 

correspondentes ações implementadas (Cláusula 16° parágrafo terceiro). 

O acordo estabelece também o compromisso, por parte das empresas signatárias, 

de divulgar o inteiro teor do acordo bem como de avaliar e relatar anualmente o 

cumprimento das metas e do cronograma estabelecidos. 

 Segundo cálculos da Associação Brasileira de Importadores de Produtos de 

Iluminação (Abilumi), atualmente, apenas 5% das lâmpadas comercializadas no Brasil, 

cerca de 250 milhões por ano, são recolhidas e recicladas. Em países como Alemanha e 



Japão esse valor chega a 90%. A meta estabelecida pelo acordo setorial é de 

quadruplicar, para 20%, a quantidade de lâmpadas recicladas. 

A Abilumi estima que a reciclagem custará de R$ 0,30 a R$ 0,40 por lâmpada, 

que serão pagos pelas empresas responsáveis à entidade gestora. 

III.2.1.2 - Participação dos catadores de recicláveis e de materiais reutilizáveis 

no sistema de Logística Reversa 

Outro aspecto do arcabouço legal brasileiro que vale ser frisado é o estimulo à 

integração dos trabalhadores do setor informal, estimados em quase um milhão de 

pessoas, nos procedimentos de gestão de resíduos, principalmente na logística reversa. 

O objetivo é, através da capacitação adequada, integrar esse importante contingente de 

mão de obra nas atividades de gestão de resíduos de maneira segura e humanizada 

(ABRELPE, 2014).  

O artigo 7° do texto lei explicita a integração dos catadores nas ações que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos como um 

dos objetivos da PNRS.  

Já o decreto que regulamenta a PNRS estabelece a priorização de catadores na 

implementação e operacionalização de sistemas de logística reversa (Art. 18°) bem 

como a priorização de cooperativas ou outras formas de associação de catadores, 

constituídas de pessoas físicas de baixa renda, na participação de sistemas de coleta 

seletiva (Art. 11°). 

Há também o Decreto n° 7.405/10 que instituiu o programa Pró Catador, com a 

finalidade de integrar e articular as ações do governo federal voltadas ao apoio e ao 

fomento à organização produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, 

à melhoria das condições de trabalho e à expansão da coleta seletiva de resíduos 

sólidos por meio da atuação desse segmento (Art. 1°). Esse decreto determina também 

que a coordenação, a execução e o monitoramento do programa ficam a cargo do 

Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais 

Reutilizáveis e Recicláveis, antigo Comitê Interministerial da Inclusão Social de 

Catadores de Lixo. O Comitê é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da 



República e é composto por integrantes de diversos ministérios, além de representantes 

do setor privado. 

De forma geral os catadores são remunerados pela venda do material 

selecionado, mas não recebem nada pelo serviço ambiental de logística reversa que 

prestam através da coleta e triagem desses resíduos.  

A logística reversa resultante da atividade dos catadores beneficia a sociedade 

como um todo, e ainda mais especificamente, aqueles que têm a obrigação legal de 

realiza-la.  

Nesse sentido vale citar a iniciativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 O trabalho demonstrou que o consumo de lâmpadas fluorescentes, mais duráveis 

e eficientes que as tradicionais incandescentes, tende a aumentar significativamente nos 

próximos anos. Tal fenômeno se deve, principalmente, às políticas mundiais de 



eficiência energética que incentivam a disseminação das tecnologias de iluminação 

alternativas ou mesmo preveem o banimento das lâmpadas incandescentes, como no 

caso do Brasil.  

 No entanto, considerar a substituição das lâmpadas incandescentes por 

fluorescentes apenas pela diferença da energia demandada no uso dos equipamentos, e 

não em todo o ciclo de vida do produto, pode acarretar sérias consequências. 

 As lâmpadas fluorescentes apresentam substâncias químicas em sua composição 

que podem ser extremamente prejudiciais ao meio ambiente e à saúde dos seres 

humanos. Nessa perspectiva, em casos onde o descarte não é feito adequadamente, o 

uso dessa tecnologia pode acabar trazendo mais externalidades negativas do que 

positivas.   

 Estudos internacionais que analisaram todo o ciclo de vida do produto apontam 

que faz sentido a substituição de uma lâmpada incandescente por uma lâmpada 

fluorescente em termos energéticos e ambientais. No entanto generalizar essas 

conclusões pode ser uma armadilha.  

 É importante salientar que a maioria dos países analisados tem, no que tange à 

questão dos resíduos, um arcabouço legislativo maduro e sistemas de gestão muito mais 

avançados além de possuírem uma matriz energética com dotações muito diferentes da 

nossa, tendo sua energia proveniente, majoritariamente, do carvão, que ao ser queimado 

gera uma quantidade expressiva de mercúrio que é depositado na atmosfera.  

 No caso do Brasil, onde a geração de energia advém principalmente de fontes 

hidroelétricas e onde ainda se dão os primeiros passos em direção a um sistema de 

gestão de resíduos mais organizado e estruturado, os resultados de uma análise do ciclo 

de vida podem, diferentemente de outros países, apontar que a elevação na emissão de 

mercúrio não compensa a economia no consumo energético.  

 Considerando que durante a realização desse trabalho não foram encontrados 

estudos de analise do ciclo de vida de lâmpadas fluorescentes para as condições 

brasileiras, chama-se atenção para a importância do desenvolvimento destes.  

 Em paralelo, o trabalho também demonstrou que a gestão contemporânea de 

resíduos de lâmpadas fluorescentes é incompatível com a sustentabilidade ambiental e 



que, apesar da PNRS alinhar o Brasil ao que há de mais avançado no que diz respeito às 

políticas contemporâneas de sustentabilidade, ainda são grandes os desafios para 

alcançar os objetivos preconizados na norma.  

 A lei que demorou mais de 20 anos para ser aprovada eleva a temática de 

resíduos sólidos no país a um novo patamar. A discussão que antes era voltada 

exclusivamente para formas de disposição final em aterros passa a levar em conta 

conceitos relacionados ao tratamento e à valorização de resíduos. 

 No entanto, passados mais de quatro anos após sua instituição, são poucos os 

reflexos claros de aplicabilidade da PNRS, assim como os estímulos efetivos à ações 

categóricas por parte do poder público.  

 A existência dos lixões continua sendo uma realidade brasileira mesmo após a 

expiração em agosto do último ano de um dos principais prazos da norma, que diz 

respeito à obrigatoriedade de disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e o 

consequente encerramento dos lixões em todo o território nacional (Art. 54°). O não 

comprimento da lei não surpreendeu os mais bem informados, já que outro prazo, que 

estabelecia a apresentação dos planos de gestão integrada de resíduos sólidos pelos 

municípios até agosto de 2012 (Art. 55°), já havia sido amplamente descumprido. 

 A implementação da PNRS e a mudança dos paradigmas referentes a resíduos 

no país são, portanto, desafios ainda a serem superados.  

 De todo modo, a PNRS traz respostas concretas ao enfrentamento de problemas 

ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos 

sólidos. Como é o caso da obrigatoriedade de implementação de logística reversa para 

as lâmpadas fluorescentes. 

 A logística reversa é o instrumento pelo qual se da a responsabilidade 

compartilhada, preconizada na lei, ou seja, é a ponte entre o consumo e a reciclagem. 

Através dela o resíduo de lâmpada fluorescente deixa de ser um agente perigoso e 

contaminante e se torna uma fonte de recursos como vidro, alumínio e, sobretudo, 

mercúrio.  

 Para que esse elo seja forte e eficiente, a logística reversa deve ser bem 

estruturada levando em conta todo o ciclo de vida dos produtos. No que tange às 



lâmpadas fluorescentes o pais vive hoje este importante momento. Em 27 de novembro 

de 2014, passados quatro anos da criação da PNRS, o acordo setorial  para implantação 

do sistema de logística reversa de lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio 

e de luz mista foi assinado pelo MMA e as entidades representativas do setor.  

O alcance da meta prevista no acordo, de até 2019 reciclar 20% do total de 

lâmpadas fluorescentes importadas e produzidas no país, demanda grandes esforços de 

conscientização da população. O comprometimento dos consumidores é fundamental 

para o sucesso da logística reversa, não apenas por estes representarem o primeiro elo 

da cadeia no processo, mas também porque funciona como instrumento de pressão 

social. 

 É importante ressaltar porém que a reciclagem não é uma solução mágica e 

também apresenta limitações, já que em sua operacionalização também existe dispêndio 

de energia e que só uma parcela do que foi inicialmente introduzido pode ser reinserido 

no processo produtivo. 
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