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RESUMO  

 

A lâmpada evoluiu das mais variadas formas, se tornando mais econômica, mais ao mesmo 

tempo se tornando mais poluente. A lâmpada fluorescente veio com intuito de trazer 

economia no consumo de energia elétrica em todos os ambientes. Um dos componentes, o 

Mercúrio presente na lâmpada, é altamente contaminante, e pode causar danos tanto para o 

meio ambiente quanto para a saúde do homem. A logística reversa é a gestão e a distribuição 

do material descartado, fazendo-se possível o retorno de bens ou materiais constituintes ao 

ciclo produtivo, assim sendo, a logística reversa de pós-venda é responsável pelo fluxo físico 

e de informações referente a bens que necessitam retornar a cadeia de distribuição. De acordo 

com o artigo 33 da Lei 12.305/2010 “são obrigados a estruturar e programar 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.” O resultado da nossa pesquisa 

mostrou que tanto os vendedores quanto os consumidores se preocupam mais com o custo 

benefício e a possibilidade de troca/garantia das lâmpadas do que com a Logística Reversa, 

que embora proposta por lei, dificilmente é cumprida. 
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INTRODUÇÃO  

A geração e consumo de energia elétrica é uma das grandes preocupações da 

sociedade. A preservação de recursos naturais torna-se uma das prioridades das empresas e o 

uso dos recursos de forma eficiente é uma das maneiras de preservar de promover a 

sustentabilidade deste setor. As lâmpadas são grandes consumidoras de energia, mas com o 

passar do tempo e com novas tecnologias, elas se tornaram mais econômicas e eficientes. Em 

contrapartida, seu descarte após o uso é um dos grandes desafios da indústria e do setor 

público. Ao descartar uma lâmpada incorretamente seus resíduos podem afetar o solo e as 

águas, causando danos ao ecossistema. Por esse motivo as indústrias e a sociedade 

desenvolvem mecanismos para reverter e minimizar este processo.  

Este trabalho tem como tema a logística reversa de lâmpadas em geral, e pretende 

analisar e identificar qual a melhor maneira do comerciante conscientizar o consumidor sobre 

o descarte correto das lâmpadas. O problema de pesquisa resume-se na seguinte questão: de 

que forma as empresas devem orientar os seus consumidores sobre o descarte correto das 

lâmpadas? 

O objetivo principal deste trabalho é verificar se há orientação correta quanto à 

destinação das lâmpadas pós-uso, se a sociedade tem se preocupado quanto à destinação das 

mesmas e se as empresas arcam com responsabilidade social. Como objetivo específico é 

demonstrar as dificuldades que as empresas têm em relação ao descarte e identificar principais 

mecanismos de conscientização e educação ambiental para aprimorar os pontos fracos 

evitando o impacto ambiental. 

Este trabalho se justifica por ser um tema de grande importância, pois abrange uma 

área que gera grande preocupação quanto à preservação do meio ambiente e a saúde do 

homem, verificando a forma mais adequada de conscientização da sociedade e das empresas 

que estão relacionas com o descarte correto de lâmpadas usadas.  

Este tema vem merecendo destaque no âmbito mundial, que enfatizam a importância 

do descarte correto e abrange questões associadas à preservação do meio ambiente, seu 

descarte incorreto contamina a água e o solo de tal forma que pode causar sérios problemas de 

saúde podendo levar até a morte, devido ao mercúrio altamente tóxico presente nas lâmpadas.  

A situação brasileira atual com o crescimento intensa do uso destas lâmpadas tem como 
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consequência a contaminação agravada do meio ambiente em que vivemos a lâmpada que é 

jogada no lixo comum e juntamente com outros lixos em aterros sanitários podem quebrar e 

tendo seu mercúrio liberado, que com o chorume, o líquido liberado pela decomposição do 

lixo orgânico, contaminação de rios e poços e lavouras até chegar ao homem de forma 

indireta, comprometendo a saúde do mesmo. 

Este artigo é dividido em duas partes, sendo uma parte prática e outra teórica. Na parte 

teórica há um levantamento bibliográfico baseado em livros, artigos científicos e sites da 

internet. Na segunda parte prática, apresenta-se um levantamento de dados, pesquisas e 

opiniões onde se busca apurar quais os principais problemas que a sociedade enfrenta quanto 

a este tema. A partir do conhecimento teórico, a logística reversa é um conjunto de ações e 

procedimentos, que visam à coleta e reaproveitamento tanto no seu ciclo quanto em outros 

ciclos produtivos ou também outra destinação final que seja ambientalmente adequada. 

 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

O homem tem se esforçado desde o início da civilização para desenvolver as mais 

variadas formas de iluminação e após anos, procurando a iluminação mais adequada, como a 

iluminação lucernas, a lâmpada de Argand até a lâmpada elétrica incandescente de Thomas 

Edison chegamos à era das Lâmpadas de LED (Light Emitting Diodo). 

A luminária de lucernas foi reservatório que segura o combustível juntamente com um 

bico acima que faz uma mecha de fogo, este foi primeiro tipo de luminária que com o tempo 

foi ganhando novas formas e materiais mais resistentes. 

A luminária de lucerna permaneceu durante milênios até a nova revolução, a lâmpada 

Argand, desenvolvida por Aime Argand em 1783. A nova lâmpada ficou conhecida por ser 

composta por um pavio que se encontrava no interior de uma extremidade aberta de vidro, por 

onde passava uma corrente de ar que auxiliava na combustão, a qual produzia uma chama 

estável, forte, e sem muita fumaça.  

Após anos, em 1879, foi à vez de grande Thomas Edison tomar frente a uma de suas 

invenções revolucionárias e ficar conhecido como o inventor da lâmpada elétrica. Utilizando 
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materiais de baixo custo ele desenvolveu um produto eficiente, o qual ficou conhecido tanto 

pela sua durabilidade quanto pelo rendimento, mantendo a lâmpada acesa até por 600 horas. E 

com o passar dos anos, as pesquisas sobre as lâmpadas não parou e sua evolução só foi se 

fortalecendo com o uso de materiais mais resistentes. 

Nicolas Tesla, em 1938, inova e surpreende o mercado com sua invenção, a lâmpada 

incandescente, que ao invés de usar filamento capaz de emitir energia eletromagnética em 

forma de luz, tornado as lâmpadas mais econômicas do que as incandescentes. O processo é 

utilizado a partir da utilização do mercúrio, que quando energizadas se choca com os elétrons 

conduzidos pela energia, produzindo a luz, essa luz se intensifica ao revestir o tubo de vidro 

com um material a base de fósforo.  

As lâmpadas de LED (Light Emitting Diodo) ou Diodo emissor de luz chegaram ao 

mercado por volta de 1993, desenvolvido por Shuji Nakamura e colaboradores, desde então, 

tem sido consideradas como o futuro em tecnologia de iluminação. Com o fim de ser uma 

lâmpada com maior eficiência, durabilidade e resistência a lâmpada de LED, é a mais 

recomendada, além de ser um produto de menos consumo de energia. Seu ponto negativo é 

ser considerado um produto de alto custo, mas o investimento é justificado, pois reverte em 

economia de energia, além de apresentar uma melhor intensidade de luz em relação ao 

consumo. 

Existem vários tipos de lâmpadas fins de iluminação e são subdivididas em dois 

grupos, as lâmpadas de descarga e as lâmpadas que não contém mercúrio (incandescentes e 

halogênicas (dicroicas)). Uma lâmpada é feita por variados componentes, dentre eles o 

tungstênio (W) que tem alto ponto de fusão (3.400ºC), o eletrodo, a esteme, o tubo de 

exaustão, o fusível, o bulbo, o fio de sustentação, o filamento de tungstênio e a base que 

geralmente é feito de alumínio ou latão niquelado. 

Dentre as lâmpadas que contém mercúrio, as fluorescentes se destacam como grandes 

poluidoras, porém com algumas vantagens.  

 

Conforme DURÃO JUNIOR e WINDMOLLER (2015), 
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Existem vantagens das lâmpadas que contém mercúrio sobre as que não contêm, em 

relação às lâmpadas incandescentes, as lâmpadas que contém mercúrio têm 

eficiência luminosa de 3 a 6 vezes superior, têm via útil de 4 a 15 vezes mais longa e 

80% de redução de consumo de energia. 

  

O uso de lâmpadas fluorescentes apresenta uma significativa economia no consumo de 

energia elétrica, tanto no ambiente comercial, doméstico ou industrial, pois ao contrário da 

lâmpada incandescente, não produz luz através do aquecimento do filamento de tungstênio, 

que promove a grande perda de energia pelo calor produzido. 

Obsolescência programada se refere à produção de bens e produtos de vida útil curta, 

ou seja, leva os consumidores a consumir mais repentinamente em pouco tempo. São produtos 

que após o seu tempo de vida útil utilizada, não se encontra mais em uso e assim ocorre a sua 

substituição por outros mesmos produtos novos. 

Obsolescência programada é quando um produto foi projetado para ter a sua 

durabilidade reduzida, encurtando a sua vida útil, fazendo com que os consumidores tenham 

que realizar uma nova compra do mesmo produto. 

  

Inicialmente, é preciso conceituar o que vem a ser a obsolescência programada, pois 

esta não possui definição legal. Para fins desta pesquisa, ela é definida como o 

encurtamento da vida útil de um bem ou produto, o qual é projetado para que sua 

durabilidade ou funcionamento se dê apenas por um período reduzido, de forma que 

os consumidores tenham que realizar outra compra em um espaço menor de tempo, 

aumentando, assim, a lucratividade das empresas. (ZANATTA, 2015) 

 

Portanto, a obsolescência programada pode ser vista como estratégias de mercado, 

com o intuito de aumentar as vendas, onde visa o consumo constante de um produto em um 

curto espaço de tempo, que ao pararem de funcionar, tem que ser obrigatoriamente 

substituídos. 

O Nosso País conta com a maior parte de sua população vivendo em áreas urbanas, 

contudo serviços e infraestruturas não conseguem acompanhar o ritmo deste crescimento. O 

manejo inadequado e o descarte dos resíduos de lâmpadas fluorescentes contaminam o solo e 

o ar, piorando a qualidade de vida da população expondo-a a contaminantes que provocam 

doenças e afetam a qualidade ambiental do lugar onde vivem. 
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Resíduos Sólidos é uma série de riscos que devido ao descarte inadequado deste em 

lixões, na terra, no ar e na água podem gerar resultados negativos associados a riscos 

ambientais, sociais e a saúde pública. 

Conforme MANSOR et al (2015, p. 38), “O gerenciamento é o componente 

operacional da gestão de resíduos sólidos e inclui as etapas de coleta, transporte, tratamentos e 

disposição final.” 

Para solucionar estes problemas, o Governo tem em vigor leis políticas sobre a gestão 

de controle e prevenção da poluição e recuperação da saúde pública e da qualidade ambiental, 

as quais necessitam ser cumpridas de forma com que gerem resultados positivos.   

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS DE Nº 12.305/10) entrou em vigor 

no ano de 2010, é uma lei que o promove um conjunto de ações de controle e prevenção 

exercidas sobre as etapas de coleta, transporte, tratamento e destinação corretados resíduos 

sólidos de cada material. Esta lei importante, pois a sociedade necessita de uma política que 

resolva as questões referentes à gestão e gerenciamento adequado de resíduos sólidos.  

De acordo com MOURÃO e SEO (2015), 

 

Para o alcance dos objetivos da PNRS, a mesma estabelece como principal 

instrumento a logística reversa. Como definido no inciso XII do artigo 3º “logística 

reversa é o 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”. 

 

No caso dos resíduos sólidos das lâmpadas fluorescentes, o mercúrio presente em seu 

produto, é contaminante e se não descartado corretamente, pode promover danos ao ambiente 

e ao organismo humano. Além do mercúrio, outras substâncias encontradas na lâmpada em 

menor quantidade, como o chumbo presente no vidro, o cádmio e o antimônio podem 

provocar também algum tipo de dano. 

A reciclagem da lâmpada Fluorescente tem suas etapas separadas para cada 

componente do produto, os quais são destacados a seguir: 

Moagem Simples: nesta etapa, quebra-se a lâmpada, e através de um sistema de 

exaustão suga-se o vapor de mercúrio o qual passa por dois filtros, um de tecido e outro com 
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carvão ativado com enxofre amarelo em peso. O mercúrio é retido e evaporado em forma de 

sulfeto de mercúrio insolúvel. Este sistema é popular por ser mais barato do que quaisquer 

outras tecnologias. Seu ponto negativo é da não retirada do mercúrio que fica na parte interna 

dos vidros.  

Moagem com tratamento térmico: É divido em duas fases: uma é o esmagamento e a 

outra destilação do mercúrio. No esmagamento, tem a separação dos componentes. No início 

da moagem, se tem uma separação de poeira de fósforo, que contém o mercúrio. Após o 

esmagamento, as partículas que restam passam por separação centrífuga, a poeira é retirada do 

filtro e transferida para uma unidade de destilação e recuperação de mercúrio e enviada para a 

reciclagem. 

Moagem com tratamento químico: fase de esmagamento e contenção do mercúrio, na 

fase do esmagamento, é feita a lavagem do vidro, onde acontece quebra da lâmpada sobre a 

água e logo após é feita, tem a separação do vidro e do metal, para que sejam levadas até a 

reciclagem.  

Tratamento por sopro: processo destinado para lâmpadas em formato tubular, onde o 

tubo de vidro é mantido e o procedimento inicial é a quebra dos soquetes, que revestem as 

extremidades, esse procedimento acontece com o aquecimento e resfriamento, após a retirada 

dos soquetes, o tubo de vidro recebe um sopro de ar aonde o mercúrio é retirado, este sistema 

evita que o mercúrio gasoso escape para o ar. 

Processo de solidificação e separação de subprodutos: Há primeira a fase de 

esmagamento, onde a lâmpada é quebrada, e o restante dos materiais (alumínio, vidro, 

soquetes, pó de fósforo e mercúrio) pode ser reaproveitado. No alumínio e soquetes é 

realizado o processo de descontaminação de mercúrio e destinados a indústrias que 

reaproveitamento destes materiais, o vidro pode ser usado para fazer placas de cerâmicas e o 

pó de fósforo também pode ser reaproveitado para dar brilho às cerâmicas e o mercúrio é 

usado para fazer produtos de precisão como termômetros e utensílios dentários. (APLIQUIM 

BRASIL RECICLE). 

Para que o uso das lâmpadas seja eficiente, necessita-se ter um gerenciamento de 

resíduos sólidos e o seu descarte ser correto para que o seu uso ineficiente não se torne uma 

ação de maiores riscos para a o meio ambiente e para a saúde.  
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A logística surgiu em tempos militares, como um campo de estudo para facilitar o 

planejamento de guerras e desde então vem sendo aperfeiçoada e utilizada por diversas 

entidades e organizações. Segundo Council of Logistics Management (1996), a logística é o 

processo de planejamento, implementação e controle da eficácia e da eficiência do fluxo e 

estocagem de mercadorias, serviços e informações relacionadas desde o ponto de origem ao 

ponto de consumo com propósito de atender as exigências dos clientes. O objetivo da logística 

é disponibilizar produtos e/ou serviços no momento desejado e no local onde são necessários, 

satisfazendo o desejo do cliente sem danos e com menos custo possível. 

A logística reversa é uma ação que se promove através de procedimentos de coleta e 

devolução dos resíduos sólidos a empresa de origem, para que assim as empresas 

reaproveitem o produto através de outros ciclos ou dar destinação correta adequada para estes 

fins, logo, a logística reversa vem tomando espaço no âmbito empresarial, sendo de grande 

importância no planejamento das operações e no controle de fluxo, agregando valor de 

natureza legal, ecológico, econômico e na imagem corporativa da organização. Considerando 

o grande consumo, o elevado nível de matéria-prima e a conscientização com o meio 

ambiente, as empresas necessitam restaurar seus processos logísticos, implantando e 

planejando a cadeia da logística reversa dentro da organização. 

Com isso, é importante levar em consideração o descarte apropriado e a reciclagem 

dos produtos que são consumidos, pois as empresas atualmente fabricam produtos que ao 

serem descartados de forma incorreta, trazem diversos riscos ao meio ambiente, como as 

lâmpadas, agrotóxicos e pilhas. Muitas empresas já realizam processos de reciclagem de 

matéria prima e utilizam a Logística Reversa para reutilizá-las na sua produção novamente. 

Conforme WILLE (2015) apud (BALLOU, 2015, P.27), 

 

O processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de 

mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o 

ponto de consumo com o propósito de atender às exigências dos clientes. 

 

Diante do problema sério de despejo de Resíduos inadequados, as empresas que 

distribuírem o seu produto para venda e consumo final, é de obrigação, programar- se e 

estruturar um sistema de Logística Reversa dos produtos pós-uso, visando o 
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reaproveitamento, e se conscientizando da importância de usar a logística no processo 

produtivo da empresa, adquirindo seus benefícios, tanto em relação à preservação do meio 

ambiente quanto para a imagem e integração da empresa ecologicamente correta como um 

todo. 

Com base no Artigo “Logística reversa de lâmpadas fluorescentes”, foi aplicado uma 

pesquisa de campo com consumidores em vários postos da cidade, além de apesentar um 

questionário com vendedores de lojas encarregadas da venda de lâmpadas e Supermercados 

da cidade.   

Fez-se uma pesquisa de campo através de questionários, para identificar se a 

população de Marechal Cândido Rondon como funciona a logística reversa de lâmpadas e 

quais os seus malefícios se descartados incorretamente, com o intuito de conscientizá-los de 

que é importante fazer essa ação e deve ser colocar em prática.  

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

A pesquisa foi feita com consumidores, tendo como base os domicílios em diversos 

bairros da cidade, no total de 132 moradores que responderam ao questionário, os destes 

45,80% compram lâmpadas fluorescentes em diversos mercados da cidade, outros 8,40% 

compram em Loja de materiais elétricos de toda a cidade, e somente 0,76% disseram que 

compram as lâmpadas no Paraguai. 

 Entre os 132 entrevistados, 60,78% usam lâmpadas fluorescentes, 19,61% usam 

lâmpadas de LED e apenas 2,94% usam ainda lâmpadas incandescentes.  

Dos entrevistados 47,73% disseram que fazem o descarte correto, e 52,27% disseram 

que não fazem o descarte correto das lâmpadas. Embora não foi citado como o descarte 

correto é feito, ele pode ser feito de três maneiras: a devolução do material para lojas de 

materiais elétricos entregam para o lixo bom ou guardam em casa para levar diretamente 

ecoponto.  

As lojas que se propõem recolher as lâmpadas usadas encaminha a maior parte para o 

ecoponto, sobrecarregando o lugar. Destaca-se, que na pesquisa que 56,82% dos entrevistados 

não sabem quais são os malefícios que a lâmpada causa ao ser descartado incorretamente. 
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Ainda, dos 132 entrevistados, 95,45% devolveria a lâmpada onde comprou para a 

Logística Reversa, e 4,55% disse que não faria a Logística Reversa mesmo sabendo que é um 

ato determinado por Lei.  

A pesquisa de campo realizada com 28 vendedores de diversificadas lojas do ramo e 

Mercados apresentam alguns fatores como melhor custo benefício da lâmpada, durabilidade, 

troca, garantia, logística reversa e descarte correto. Os quais poderiam ser realizados e 

acatados no ato da venda, ou o contato de vendedor para consumidor. 67,86% dos vendedores 

já receberam algum tipo de treinamento sobre lâmpadas e 32,14% não receberam qualquer 

tipo de treinamento. Aos que receberam algum tipo de treinamento sobre lâmpadas 37,84% 

abordou a durabilidade das mesmas e 29,73% abordou o melhor custo benefício de cada uma 

delas. Ainda falando sobre custo benefício ou a melhor lâmpada a ser vendida no mercado 

34,29% disse que foi abordado em seu treinamento, e 35,71% não abordou este mesmo 

assunto. 

Já no momento da venda, os assuntos abordados pela maioria dos vendedores foram 

preço e durabilidade que ficou em 40,91% e já troca/garantia além de custo benefício cerca de 

9% dos vendedores repassou estas informações para os consumidores. 

Quanto às determinações legais sobre a Logística Reversa existente que deveriam ser 

repassadas para os consumidores no ato da compra 75,00% dos vendedores disseram não 

abordar aos consumidores, já os outros 25,00% abordam e falam de como deverá ser feita a 

logística reversa das lâmpadas usadas, repassando as informações necessárias para manter 

seus consumidores conscientes. 

Quanto aos consumidores, os vendedores disseram que apenas 1 em cada 10 

consumidores das lâmpadas  perguntam como funciona o ato da Logística Reversa dentro da 

empresa. 

 Na pesquisa de campo a entrevista realizada com um empresário de uma empresa do 

ramo de Materiais elétricos, este declarou que a empresa não efetua algum tipo de treinamento 

sobre a logística reversa de lâmpadas com os seus vendedores, além de não haver uma regra 

concreta para o procedimento de retornar as lâmpadas para as indústrias, como deveria ser 

feito, os consumidores que levam as suas lâmpadas pós-uso até a loja, automaticamente são 

destinadas direto para o ecoponto da cidade.  
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 Quanto aos vendedores repassar informações para o consumidor sobre a 

lâmpada e seus termos de garantia, possibilidade de troca, valores e logística, o empresário 

ressaltou que dentro da sua empresa, é repassado para o cliente à possibilidade de troca dentro 

de um ano a partir da data da compra, se houver algum problema, ele ressaltou ainda que 

dificilmente as lâmpadas fluorescentes dão algum tipo de defeito, além do preço ser acessível 

e durabilidade ser eficientes, ele destaca ainda que a logística reversa deveria ser realizada 

sim, mas que isso só poderá ser concreto com a conscientização dos Munícipes Rondonenses 

de que este ato é importante para o nosso  Ecossistema e que as empresas com o apoio do 

órgão público poderá se disponibilizar a pegar as lâmpadas pós uso novamente para fazer a 

logística da maneira como deve ser realizada.  

Com informações repassadas para o levantamento de dados do artigo, a Administração 

Municipal não possui até o momento um programa de recolha das lâmpadas, no entanto, em 

virtude da falta de logística, acaba recebendo as lâmpadas fluorescentes no ecoponto, que 

atualmente conta com aproximadamente 50.000 lâmpadas abandonadas no local. A  

informação repassada é de que existe um plano de logística reversa a ser implantado pelo 

órgão público no Município de  Marechal Cândido Rondon com empresas de lâmpadas 

fluorescentes, mas que esse projeto só poderá ser implantado e executado aproximadamente 

daqui a 5 anos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos dados levantados da pesquisa realizada, percebeu-se que 100% do 

descarte das lâmpadas em nosso município estão incorretos, pois existe uma imensa 

quantidade de lâmpadas no ecoponto que não foram devolvidas para as indústrias e não foram 

recicladas de forma correta e estão acumuladas e podendo causar um impacto ambiental 

significativo no município. 

Mesmo que metade da população esteja fazendo o descarte correto, como resíduo 

reciclável,  não há na verdade esse destino  em 100% dos casos, pois não existe um plano de 

logística reversa desenvolvido no Município, e não há um encaminhamento dessas lâmpadas 

para um processo adequado de reciclagem. As empresas não sabem o que fazer com as 
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lâmpadas que recolhem e as indústrias não estão recebendo de volta as lâmpadas vendidas 

conforme determina a lei. Portanto, faz-se necessário um projeto de Educação ambiental com 

a população para que divulgue os danos que podem ocorrer pela contaminação com os 

resíduos de lâmpadas fluorescentes e aplicar a lei para que os estabelecimentos e a indústria  

façam a logística reversa. Apesar das dificuldades, é urgente uma  política pública eficiente 

com relação às lâmpadas já recolhidas no ecoponto.   

A responsabilidade ambiental é coletiva e para que os resultados de preservação gerem 

efeitos é preciso que as ações sejam também coletivas partindo da sociedade, das 

organizações e o poder público. 
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