Orientações para
armazenamento
e coleta de lâmpadas
em condomínios

Seja bem-vindo(a)
à Reciclus
Esta cartilha tem como objetivo principal informar
sobre a destinação ambientalmente correta de
lâmpadas.
As instruções contidas neste documento devem
ser seguidas à risca, conforme consta no TERMO
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA COLETA DE
LÂMPADAS DE USO DOMÉSTICO PÓS CONSUMO,
assinado pela administradora ou síndico
do condomínio.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato
com o nosso time de sustentabilidade pelo e-mail:
prospeccao@reciclus.org.br, ou pelo WhatsApp
(11) 98469-1113

Sobre a Reciclus
A Reciclus surgiu a partir da assinatura da Lei PNRS (Política Nacional de Resíduos
Sólidos) e de um Acordo Setorial para implementação do Sistema de Logística
Reversa de Lâmpadas que contém mercúrio em sua composição.
O objetivo principal é melhorar a prática de hábitos de consumo sustentável,
promover o aumento da reciclagem e economia circular.
A associação é responsável por viabilizar a Logística Reversa das lâmpadas
que contém mercúrio em sua composição, e disponibiliza Pontos de Entrega
em estabelecimentos comerciais em todo Brasil e em quantidades e municípios
determinados, para que consumidores domésticos possam descartar
suas lâmpadas.
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Para ampliar o alcance das coletas e oferecer
comodidade para muitas pessoas que residem
em áreas distantes dos Pontos de Entrega, em
novembro de 2020, a Reciclus ampliou seu
atendimento para condomínios residenciais dos
principais municípios do Brasil. Por meio de coleta
itinerante, nosso time de parceiros realiza a coleta,
transporte e destinação ambientalmente correta
de lâmpadas com mercúrio em sua composição.

São medidas
sustentáveis que
geram economia
de recursos
significativa para
o seu condomínio.

O que acontece
com a lâmpada
após a coleta?
Após a solicitação de coleta que deve ser realizada em nosso site, um
de nossos transportadores especializados realizará a coleta e conduzirá
todas as lâmpadas recolhidas para um de nossos recicladores.

Fases do Processo de
Reaproveitamento Reciclus

01

Separação

02

Reaproveitamento

Vidro e pó fosfórico

são utilizados na fabricação
de cerâmica e para vitrificação
de azulejos;

Componentes metálicos

Vão para a indústria de fundição
e automotiva;
As lâmpadas são entregues em
recicladoras para iniciar o trabalho
de separação dos componentes
e descontaminaçãoda lâmpada.
Nesse processo, a maior parteda
lâmpada é reaproveitada na
indústria.

Plástico

São granulados e revendidospara
diversos segmentos industriais.

Qual a diferença
entre Coleta Seletiva
e Logística Reversa?
A logística reversa é caracterizada 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.
Coleta seletiva é a coleta de resíduos sólidos
previamente separados conforme sua constituição
ou composição.

Produzir lixo é inevitável, porém,
em condomínios o volume
gerado é muito maior e é um
tema que precisa da atenção de
seus responsáveis. Educar os
moradores é essencial para
a adoção de boas práticas.

≠

A importância da reciclagem
nos condomínios
De acordo com o levantamento de dados realizado pela Abrelpe
(Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública), cerca
de 84% da população brasileira vive em área urbana.
O surgimento de inúmeros prédios e concentração da
população tem provocado sobrecarga nos sistemas de
saneamento, dentre eles o de coleta e destinação de resíduos.
As facilidades na compra e as constantes mudanças de
hábito da população tem gerado um aumento no consumo:
• entre 2003 a 2014, houve um aumento de 29% na geração 		
de resíduos, representando mais que 5x que o crescimento 		
da população no mesmo período.
O mesmo estudo revela que 41,6% de todo o resíduo gerado
• cerca de 29,7 milhões de toneladas por ano, possuem 			
destinação inadequada, impactando rios, emitindo gases
de efeito estufa, sujando as cidades e, dessa forma, afetando
a saúde e qualidade de vida de muitas pessoas.

A coleta seletiva e a reciclagem de resíduos têm papel
fundamental para o meio ambiente. A exploração de
recursos naturais de forma desequilibrada aumenta
a necessidade de reaproveitar materiais para que
o nosso planeta não entre em colapso.

Vamos por partes!
Antes das instruções a seguir, é importante
destacar aqui alguns conceitos relacionados
ao tema sustentabilidade. Assim, você
poderá se familiarizar e orientar os
condôminos de forma simples e objetiva.

O que são
Resíduos Sólidos?
A palavra lixo é mais utilizada popularmente, no entanto,
grande parte do que chamamos de lixo pode ser reciclado
ou reaproveitado de alguma maneira. Com a criação desses
processos de reaproveitamento e reciclagem, começou-se a
falar em “resíduos sólidos”.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) os define
como “todo material, substância, objeto ou bem descartado
resultante de atividades humanas em sociedade”. O descarte
desse resíduo não significa que ele não tem mais valor, mas sim
que não é mais necessário para quem o descartou. Contudo,
existem grandes chances desse resíduo ainda ser útil para
outras pessoas, em sua forma original ou transformado.
Apesar de serem conhecidos como resíduos sólidos, essas
substâncias podem ser semissólidas, líquidas ou gasosas.

Importante: resíduos são
diferentes de rejeitos,
que não têm possibilidade
economicamente viável de
tratamento e recuperação.
Por isso, devem receber
uma disposição final
ambientalmente adequada.

Como classificar
os resíduos?
• por sua natureza física: seco e molhado;
• por sua composição química: matéria orgânica e matéria inorgânica;
• pelos riscos potenciais ao meio ambiente: perigosos, não-inertes (NBR 10.004/2004).
Normalmente, os resíduos são definidos segundo sua origem e classificados de acordo com o seu
risco em relação ao homem e ao meio ambiente em resíduos urbanos e resíduos especiais.
Os resíduos especiais são aqueles gerados em indústrias ou serviços de saúde, como hospitais,
ambulatórios, farmácias, clínicas que, pelo perigo que representam à saúde pública e ao meio
ambiente, exigem maiores cuidados no seu acondicionamento, transporte, tratamento e
destino. Também se incluem nesta categoria as lâmpadas com mercúrio em sua composição, os
materiais radioativos, alimentos ou medicamentos com data vencida ou deteriorados, resíduos de
matadouros, inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos e dos restos de embalagem de inseticida e
herbicida empregados na área rural.

De acordo com a norma NBR-10.004 da ABTN (Associação Brasileira de
Normas Técnicas), estes resíduos são classificados em Classe I, Classe II e suas
subdivisões. As lâmpadas estão classificadas como Classe I, portanto, devem
receber atenção especial, quanto ao armazenamento, transporte e destinação
final desses resíduos.

Economia Circular
Como já sabemos, se mantivermos o modelo atual de consumo descontrolado e sem análise
do ciclo de vida de cada produto, o planeta não resistirá e entrará em colapso. Uma das saídas
para que isso não aconteça é a Economia Circular.
A Economia Circular nada mais é do que um conceito que resulta na redução, reutilização,
recuperação e reciclagem de materiais e energia.
Trazendo o conceito para a realidade da indústria, por exemplo, a cadeia produtiva seria
repensada para que peças de eletrodomésticos usadas, por exemplo, pudessem ser de alguma
forma reprocessadas e reintegradas à produção como componentes ou materiais para
a fabricação de outros produtos eletrônicos.
Esse modelo econômico, então, pretende acabar com as ineficiências ao longo do ciclo de vida
de um produto, desde a extração de matérias-primas até a utilização pelo consumidor, passando
por uma gestão mais eficiente dos recursos naturais e minimizando a criação de resíduos,
prolongando assim a vida útil de um produto. O objetivo final é manter produtos e materiais
em um alto nível de utilidade por muito mais tempo.

Quando você descarta
corretamente uma lâmpada,
você contribui para que a
Reciclus possa retornar seus
componentes para o setor
produtivo como matériaprima ou insumo, não sendo
necessária a extração de
novos recursos naturais.

Coleta Seletiva
em Condomínios
Um condomínio ou edifício que se destaca na criação de valores
tem uma vantagem na venda e aluguel de imóveis. Se o seu
condomínio está em fase de implementação da coleta, atentese aos itens listados. Se já existe um plano de gerenciamento de
resíduos no local, não deixe de revisá-los.
Se seu condomínio não é contemplado pela coleta seletiva da
prefeitura ou esta coleta não é suficiente, uma opção é contratar
uma empresa de coleta ou buscar parceria com cooperativas ou
entidades gestoras, como a Reciclus, para retirada do material.
Outra alternativa é levar os resíduos para os Postos de Entrega
Voluntária (PEVs) que variam de tamanho e podem aceitar
diversos resíduos.
A Associação Brasileira dos Condomínios (Abracond) 		
aponta três importantes questões a serem observadas 		
antes de iniciar a coleta em geral:
1. Local de armazenamento
2. Cuidado com papéis e plásticos
3. Treinamento para os responsáveis

Para facilitar a implantação da coleta
seletiva e a gestão consciente de resíduos,
existem empresas especializadas que
oferecem planejamento para viabilizar
a coleta seletiva. Algumas administradoras
ou ou garantidoras de condomínios
também podem oferecer o serviço ou
orientar sobre procedimentos necessários.

Agora que você está familizarizado com
o tema, vamos falar sobre as lâmpadas?
O armazenamento correto das lâmpadas do seu condomínio é fundamental para que a coleta,
transporte e destinação correta sejam eficientes. Por ser considerado um resíduo perigoso Classe
I, normas técnicas que definem procedimentos específicos para este fim devem ser adotadas.

Tipos de lâmpadas aceitas

Lâmpadas
Tubulares

Lâmpadas
Compactas

Lâmpadas
HID ou de Descarga

Coletor

Localização
O armazenamento deverá acontecer em
local coberto e seco, em áreas separadas e
demarcadas com piso impermeável, conforme
NBR 12.235. A área deve ser identificada e os
colaboradores alertados quanto ao manuseio
das lâmpadas e risco de contaminação por parte
do mercúrio, conforme descrito nesta cartilha.
O local deve ser de livre circulação e de fácil
localização pelos moradores.

Armazenamento
Cuidados Importantes!

• Nunca quebre as lâmpadas! Este procedimento pode 			
contaminar o ambiente e expor os moradores e prestadores
de serviço à riscos de saúde;
• Se alguma lâmpada quebrar acidentalmente no momento
do descarte, evite varrer o local para o pó que estava dentro
da lâmpada não espalhar e facilitar a volatização do mercúrio;
• Evite armazenar lâmpadas inteiras ou quebradas em 			
tambores. Tambores facilitam a quebra acidental e os metais 		
contidos nelas podem contaminar o ambiente;
• Evite escorar lâmpadas em paredes pois podem tombar
e quebrar;
• Evite misturar mais de um tipo de lâmpada em um mesmo 		
recipiente;
• 	 Jamais cole fitas adesivas nas lâmpadas. A cola dificulta
o processo de reciclagem do vidro;
• Não armazene as lâmpadas em embalagens individuais ou 		
em conjunto de poucas unidades, sejam atadas com fitas 		
ou em plástico bolha;
• Não misture outro tipo de resíduo com as lâmpadas;
• Jamais utilize aspirador de pó para limpar resíduos de quebra
acidental por lâmpadas.

Procedimentos para
lâmpadas inteiras
Embale as lâmpadas compactas ou tubulares usadas, sem
danos aparentes, e coloque preferencialmente em suas
embalagens originais, mantendo-as intactas e protegidas contra
eventuais choques que possam provocar quebra.
Se suas lâmpadas tubulares estiverem soltas, podem ser usados
feixes de papelão para envolver mais de uma unidade. Assim,
elas ficam protegidas e você evita possíveis choques e quebras.
Se você fizer o empilhamento de caixas, tome cuidado com o
peso para evitar tombamentos ou quebras.
Para contêineres, caixas de madeira ou caixas recicladas,
jamais armazene as lâmpadas soltas. Guarde-as sempre
em suas embalagens originais em caixas que permitam
a organização do estoque.
SUAS LÂMPADAS DEVEM SER IDENTIFICADAS
de acordo com a NBR7500:2003 – Identificação
para o transporte terrestre, manuseio, movimentação
e armazenamento de produtos perigosos.

Procedimentos para
lâmpadas quebradas
Quando ocorrer a quebra acidental de lâmpadas, antes da
limpeza, mantenha o ambiente bem ventilado. Caso tenha
ar-condicionado, desligue-o durante este período. Nessas
situações ocorre a volatização do mercúrio (quando o líquido
se torna vapor ou gás, e se espalha pelo ar) no tubo da lâmpada.

IMPORTANTE: para gerar danos aos seres
humanos, é necessário uma exposição
contínua em pequenas concentrações
de mercúrio.
Recolha todos os cacos da lâmpada e as partes metálicas. Tire
jóias e similares pois o vapor do mercúrio poderá manchá-las.
Com um papel umedecido recolha o pó e outros fragmentos
do vidro e coloque todo o material em um saco plástico,
amarre-o e deposite-o em uma bombona com tampa.
Lave as mãos ao terminar a limpeza.

IMPORTANTE: Lembre-se de não misturar
diferentes tipos de lâmpada para evitar
sua quebra.

Boas Práticas

Contribua para a disseminação da Educação Ambiental com sua comunidade e faça a diferença na
preservação do meio ambiente. O conhecimento é transformador e tem o poder de engajar cidadãs
e futuras gerações.

Como solicitar a Coleta?

A Reciclus possui diferentes procedimentos de acordo com o município e parceiros no atendimento.
Solicite as instruções para logistica@reciclus.org.br, informando o nome do condomínio e CNPJ.

Nossos canais de comunicação
Para assuntos relacionados a solicitações de coleta realizadas pelo site ou senha
do portal:

logistica@reciclus.org.br | arilson@reciclus.org.br
Para assuntos relacionados à materiais de divulgação, ações e parcerias:

marketing@reciclus.org.br

Para saber sobre instalações de novos pontos de coleta em condomínios ou estabelecimentos comerciais:

prospeccao@reciclus.org.br
Whatsapp: 11 98469-1113

reciclus.org.br

