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Tipos de lâmpadas

Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio 

Lâmpadas incandescentes

.Lâmpadas de LED

Lâmpadas de luz mista

Lâmpadas halógenas
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Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes

Entidade Gestora

É uma organização sem fins lucrativos, idealizada, formada e 

sustentada por Empresas Fabricantes, importadores de 

lâmpadas e equipamentos de iluminação e seus stakeholders.
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Organiza e desenvolve a coleta e o encaminhamento correto 

de lâmpadas fluorescentes pós-consumo de pessoa física, 

através de pontos de entrega voluntária distribuídos pelo Brasil.
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A partir da coleta,  a Reciclus é responsável pelo 

encaminhamento de cada um dos elementos das lâmpadas 

para o armazenamento correto de componentes nocivos e 

reciclagem das outras partes, como o vidro.
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Disponível em: https://reciclus.org.br/quem-somos/ Acesso em: 15/09/2020

São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, 

de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de lâmpadas fluorescentes.

Não realiza logística reversa de pessoa jurídica!



Recicladores

A lâmpada é descontaminada (retirada do mercúrio);

O vidro é destinado a indústria cerâmica;

As ponteiras de alumínio a indústria de fundição;

O pó fosfórico compõe um blend e é enviado a cimenteira.



Transição do mercado de iluminação

Primeira fonte luminosa descoberta

pelo homem.

Vida útil – Em média 750 horas.

Incandescente

Vida útil – Cerca de 8.000 horas.

Economia de energia em até 80%, 

quando comparadas as 

incandescentes. Descartar 

corretamente é uma prática que 

necessita de urgência, devido a sua 

composição.

Economia de energia em até 65%, 

quando comparadas as 

fluorescentes. 

O Brasil importou cerca de 214 

milhões de unidades de lâmpadas 

de LED em 2017.

Fluorescente LED

Dusponível em: https://www.abilumi.org.br/novas-tecnologias-na-producao-do-led-mais-qualidade-e-menos-custos/ Acesso em: 15/09/2020



Logística

reversa de 

lâmpadas de 

LED

Se encaixaria melhor no acordo de eletroeletrônicos ou no de lâmpadas?

Como identificar lâmpadas fluorescentes e lâmpadas de LED?

Leasing é a solução para a inserção das lâmpadas na logística reversa?

Reciclagem é uma solução?

Como seria feita a identificação e logística de diferentes tipos de lâmpadas?



Obrigada!

Rafaela Zamprogno Rebello - 17/09/2020

Organização


