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RESUMO 
 
 

DESCONTAMINAÇÃO E RECICLAGEM DE LÂMPADAS FLUORESCENTES Atualmente, fala-
se muito de reciclagem, mas o certo é que nem todos são conscientizados 100% sobre 
reciclagem. As lâmpadas, por exemplo, não são descartadas corretamente pela maioria dos 
brasileiros, pois poucos conhecem os processos de descontaminação e reciclagem das 
lâmpadas que varia de acordo com o modelo do produto. Essas lâmpadas fluorescentes são 
bastante utilizadas no Brasil já que sua eficiência se comparado a lâmpadas incandescentes é 
muito alta, mas ainda que impacto sobre o meio ambiente causado por uma única lâmpada 
seja desprezível, o somatório de mercúrio consumido para a produção destas lâmpadas é de 
10 toneladas ao ano. A presença de mercúrio nas águas, mesmo que em pequenas 
quantidades, representa um grande problema ecológico devido à sua bioconcentração, ou seja, 
a concentração de mercúrio aumenta nos organismos animais com a passagem através da 
cadeia alimentar, devido ao depósito do metal em vários tecidos vivos. Usualmente, a aplicação 
do termo reciclagem aos processos de tratamento de lâmpadas induz o pensamento a de que 
as lâmpadas irão voltar a acender. Isto, de fato, não ocorre. No Brasil são consumidas 200 
milhões de lâmpadas fluorescentes. Apenas 4,8 milhões são recicladas, ou seja somente 2,8 % 
são recicladas as outras são dispostas em lixo comum. A descontaminação ocorre 
basicamente na trituração da lâmpada, separação dos terminais metálicos e o vidro. Os gases 
e material particulado como o pó fosfórico e, principalmente, o mercúrio, que é extraído e 
recuperado em seu estado líquido elementar passam por três filtros, o primeiro para partículas 
médias, o segundo filtro para partículas menores e o filtro de carvão para gases de mercúrio. 
Todo este processo é simples e rápido. Cada lâmpada leva cerca de segundos para passar 
pelo processo, que ocorre por meio de equipamento instalado sob circunstâncias especiais e 
em ambiente controlado, para que não haja fuga de vapores, e a contaminação do ambiente e 
das pessoas que operam os equipamentos. Depois da descontaminação, cada material tem um 
destino diferente, o Mercúrio pode voltar a ser comercializado já que ele retorna ao seu estado 
elementar, os soquetes metálicos ou plásticos e vidro vão para reciclagem e posteriormente 
viram outro material. A ABilumi (Associação Brasileira de Importadores de Produtos de 
Iluminação) identificou, no Brasil, apenas dez empresas que oferecem serviço de reciclagem de 
lâmpadas, a maior parte das quais em São Paulo. No Brasil, ainda não há qualquer 
regulamentação ou lesgilação que obrigue fabricantes a recolherem as lâmpadas queimadas e 
darem destino final adequado. Na cidade de Taubaté-São Paulo, foram encontrados alguns 
postos onde se podem depositar estas lâmpadas, e são chamadas de PEV- Pontos de Entrega 
Voluntária. São José dos Campos e Jacareí estas lâmpadas podem ser descartadas em alguns 
supermercados. Concluímos que as lâmpadas possuem material contaminante que pode 
causar muito prejuízo à saúde da humanidade e também grande perdas ao meio ambiente, 
portanto, fica claro que nós também podemos colaborar cuidando das lâmpadas de nossa 
casa, para que elas não quebrem. Além do mais, não descartando em lixo comum que tem 
como destino aterro sanitário e sim, descarta-los em pontos corretos. Ou seja, o material 
presente neste tipo de lâmpada, pode anular as vantagens que este tipo de lâmpada 
proporciona , caso ela não seja descartado de modo correto. Palavras-chave: 
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