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A Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa de Produtos 
de Iluminação (Reciclus), ano-base 2021, traduzindo o ANO 5 da operação 
 
Pelo quinto ano consecutivo, o relatório traz dados sobre a coleta e 
descontaminação de lâmpadas com mercúrio e apresenta suas Demonstrações 
Financeiras Individuais relativas ao semestre e exercício findos em 31 de 
dezembro de 2021, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. 
 
Dúvidas e comentários sobre esta publicação devem ser encaminhados para 
reciclus@reciclus.org.br 

 

Perfil Corporativo 

Entidade sem fins lucrativos, a Reciclus é a gestora da logística reversa de 
lâmpadas com mercúrio no Brasil. 
 
A Reciclus é uma Associação sem fins lucrativos, que realiza a coleta de 
lâmpadas usadas para posterior coleta segura, transporte e destinação correta, 
surgindo a partir da assinatura da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
e de um Acordo Setorial de Lâmpadas. 
 
Em decorrência da PNRS, mais especificamente do inédito conceito trazido de 
Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo de Vida dos Produtos, o programa 
surgiu em novembro de 2014, lastreado em acordo para Implementação do 
sistema de logística reversa de lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista (Acordo Setorial) pela União, por intermédio do Ministério 
do Meio Ambiente (MMA), a Associação Brasileira da Indústria da Iluminação 
(Abilux), a Associação Brasileira de Fabricantes e/ou Importadores de Produtos 
de Iluminação (Abilumi), e 24 empresas fabricantes, importadoras, comerciantes 
e distribuidoras de lâmpadas objeto do Acordo Setorial. 
 
O Acordo, é um documento de natureza contratual que determina as diretrizes 
para operação da Reciclus, que prevê a redução na geração de resíduos, tendo 
como proposta, melhorar a prática de hábitos de consumo sustentável e 
promover o aumento da reciclagem e economia circular. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE (em quadro colorido) 
 
SAIBA MAIS: A PNRS E A CONVENÇÃO DE MINAMATA 
 
PNRS 

A Lei nº 12.305/10 instituiu a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), 
sendo considerada atual e colocando o País no mesmo patamar de economias 
mais desenvolvidas. Esta lei instituiu a Responsabilidade Compartilhada pelo 
Ciclo de Vida dos Produtos, no qual um conjunto de atribuições individualizadas 
e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos, são voltadas para minimizar o volume de resíduos 
gerados, bem como reduzir os impactos negativos causados à saúde humana e 
à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 
A lei também criou metas para eliminar os lixões, por meio de instrumentos de 
planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, intermunicipal e 
municipal; além de impor que os particulares elaborem seus Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
 
CONVENÇÃO DE MINAMATA 
 
A Convenção de Minamata sobre Mercúrio tem sua origem nas discussões que 
ocorreram no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA), sobre os riscos do uso de mercúrio. A partir da Decisão 25/5 



UNEP/GC de 2009, que convocou os governos a elaborar um instrumento 
legalmente vinculante para o controle do uso de mercúrio visando proteger a 
saúde humana e o meio ambiente, foi iniciado um processo de negociação 
global. 
 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Acesso em novembro de 2020. 

Modelo de Negócio 

 
Receita 
Recursos essenciais que se transformam em economia circular 
 
A receita da Associação é resultante do ecovalor de R$ 0,40 (quarenta 
centavos), montante calculado por consultoria especializada, para cada lâmpada 
importada pelas suas associadas, que declaram as quantidades e pesos 
constantes nas Declarações de Importação e efetuam o recolhimento mensal. 
 
Como item fundamental incorporados às boas práticas de governança, os 
valores declarados pelos associados são auditados pela 
PricewaterhouseCoopers (PwC), que os conferem com aqueles constantes no 
sistema de importação do governo federal (Siscomex).  
 
Além disso, a pedido da Reciclus e em nome da equidade no mercado, foi 
promulgada pelo MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E 
SERVIÇOS a Resolução CONMETRO n. 01, de 05 de julho de 2016, que dispõe 
sobre a anuência nas importações de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio 
e mercúrio e de luz mista e seus componentes. Com esta Resolução, que entrou 
em vigor em outubro de 2016, apenas teriam autorização do Inmetro (Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) para importar lâmpadas e/ou 
seus componentes, as empresas que comprovassem a vinculação a um sistema 
de logística reversa e seu respectivo custeio.  
 
Estrutura de Governança 
Responsabilidade compartilhada e questões legais 
 
A Reciclus foi criada em novembro de 2015 e começou efetivamente a operar 
em abril de 2016, obedecendo aos trâmites necessários. Neste mês foram 
constituídos o Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal, que foram renovados ou ratificados nas eleições subsequentes, conforme 



disposto nas devidas atas de assembleias ordinárias realizadas e posteriormente 
registradas.  
 
A Associação é pautada nas boas práticas de corporate finance e visa sempre 
às melhores práticas, internacionalmente reconhecidas. A governança adota 
uma estrutura que compreende: 
 
I – Assembleia Geral; 
II – Conselho Administrativo; 
III – Diretoria; 
IV – Conselho Fiscal; 
V – Comitês, Superintendências, Grupos de Estudos e outros órgãos 
eventualmente criados pelo Conselho Administrativo. 
 
O Conselho Administrativo é composto por oito membros; a Diretoria Executiva 
por quatro membros; o Conselho Fiscal tem três membros titulares e três 
suplentes; e a Assembleia Geral é a instância soberana, sendo convocada ao 
menos uma vez por ano (ordinariamente). Com a mesma frequência ocorre a 
reunião de planejamento do Conselho. 
 
Já a Diretoria Executiva reúne-se, remotamente, uma vez por semana, atuando 
em regime Colegiado e respeitando a paridade de representantes das 
companhias vinculadas às categorias Lumi e Lux. Pela estrutura apresentada, o 
Conselho Fiscal contribui com a Diretoria e o Conselho Administrativo. Os 
integrantes dos Conselhos e da Diretoria não acumulam funções na gestão atual. 
 
Eleição     
 
A eleição dos integrantes dos órgãos dirigentes da Associação ocorrerá sempre 
em período de dois anos, sendo permitida a reeleição. Os representantes das 
empresas fundadoras indicam os integrantes de cada órgão, que posteriormente 
passarão por referendo da Assembleia. 
 
De acordo com o Estatuto (artigo 16), na qualidade de instância superior a 
Assembleia pode eleger e destituir os membros do Conselho Administrativo, 
Diretoria e Conselho Fiscal; funcionar como instância de recurso no caso de 



punição de Associadas; ratificar as contas dos administradores, as 
Demonstrações Financeiras Anuais e o Relatório de Atividades; ratificar o 
Orçamento Anual; aprovar o Regimento Interno da Associação; aprovar a 
aquisição, a alienação e ou a oneração de bens imóveis; aprovar a dissolução, 
liquidação e extinção da Associação; e alterar o Estatuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operação 
A lâmpada de hoje é a matéria-prima de amanhã 
 
Responsável por operacionalizar a Logística Reversa das lâmpadas 
fluorescentes no País, a Reciclus desenvolveu a estratégia de implementação, 



coleta, transporte e destinação ambientalmente correta das lâmpadas recolhidas 
nos Pontos de Entrega credenciados. 
 
Para tanto, desenvolveu um móvel personalizado, cujo objetivo é recolher de 
forma segura os produtos descartados por pessoas físicas junto ao comércio 
varejista de todo o País. 
 
A caixa foi tecnicamente projetada para recolher, transportar e descartar as 
lâmpadas fluorescentes com segurança e eficiência. Tanto que a porcentagem 
média de quebra do material é próxima de zero desde o início da operação. As 
cores foram estudadas objetivando o melhor efeito promocional para a 
Reciclagem de Lâmpadas. As medidas padrão da caixa, adotadas na 
implantação do programa, são 1,63 m x 1,22 m x 057 m, totalizando uma área 
útil de 1,13 m3. 
 
Ao longo do tempo, a caixa foi sendo aprimorada e hoje seu tamanho e peso 
foram reduzidos em 15%, porém mantendo a eficiência e a área útil, com um 
novo design que inclui a abertura frontal, e rodinhas para facilitar o transporte, o 
manuseio e o descarte. 
 
As recicladoras são importantes parceiras e verdadeiros motores do programa 
da Reciclus, de norte a sul do País, garantindo que todo o volume recolhido seja 
adequadamente separado, tratado e destinado, atendendo à demanda de cada 
localidade. 
 
 
IMAGEM DO COLETOR 3D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uma vez que se trata de uma entidade sem fins lucrativos, todo o montante 
arrecadado pela Reciclus é revertido para ações de aprimoramento da 
reciclagem e materialização da Logística Reversa junto ao consumidor, sempre 
em parceria com o comércio. 
 
Dessa forma, o estabelecimento comercial que adere ao Programa Reciclus, 
instalando uma caixa receptora de lâmpadas (Ponto de Entrega), não tem 
qualquer custo com o serviço de transporte ou outra atividade vinculada. O 
estabelecimento, porém, estará responsável, por meio de um contrato de 
comodato, por sua correta instalação (em local coberto e protegido de 
intempéries, sob piso impermeável, visível e de fácil acesso), obrigando-se a 
solicitar a coleta para a Associação sempre que o coletor atingir 80% de sua 
capacidade e precisará da coleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualidade na Prestação de Serviços 
 
As lâmpadas envolvidas na logística reversa possuem componentes que 
demandam um fluxo específico na coleta e destinação final. Por isso, a Reciclus 



adota parâmetros rigorosos que devem ser seguidos pelos fornecedores para 
garantir a excelência em todo o processo. 
 
Esse cuidado abrange desde a minuta de Prestação de Serviços para assegurar 
que as empresas contratadas estejam de acordo com princípios éticos e o 
Código de Conduta da instituição até a contratação de profissionais capacitados 
para cumprir com segurança o que está determinado no Acordo Setorial. 
Anualmente, cada parceiro responsável pela descontaminação e destinação 
ambientalmente correta das lâmpadas é auditado por empresa especializada, in 
loco. 
 
 
DESTAQUE (em quadro colorido) 
 
Todos presenciamos, em diferentes níveis, os efeitos do consumo 
desequilibrado dos recursos naturais, sem a preocupação com as futuras 
gerações. Entretanto, a Reciclus acredita ser possível encarar esses desafios e 
colaborar para frear esse desgaste, promovendo a logística reversa de lâmpadas 
fluorescentes pós-uso em nível nacional. 
 
Se por um lado, em virtude de vantagens como custo-benefício e durabilidade 
maiores em comparação com tecnologias como as lâmpadas incandescentes, 
as lâmpadas fluorescentes reinaram absolutas entre as soluções mais adotadas 
por consumidores industriais, comerciais e residenciais por quase duas décadas, 
por outro, ao término do ciclo de vida do produto, de seis anos em média, as 
lâmpadas não podem ser reaproveitadas e pedem um descarte adequado. 
 
Jogá-las no lixo comum e consequentemente no meio ambiente é uma atitude 
que coloca em risco os mananciais, matas, solo urbano e o próprio ar, pois além 
do material cortante, as lâmpadas fluorescentes são fabricadas com uma 
quantidade pequena de mercúrio, mas que, em grandes volumes descartados, 
possui ação nociva à natureza. Por esta razão, requer recolhimento e 
armazenamento adequados. 
 
 
SEQUÊNCIA DE FRAMES DO VÍDEO QUE MOSTRA O CAMINHO DA 
LÂMPADA 



https://www.youtube.com/watch?v=8lK7bJvk4Zg 
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Reprodução: Youtube / Canal Reciclus 
 
 
Saúde e Segurança nos processos     
 
Os benefícios para a sociedade da atuação da Reciclus são mais percebidos à 
medida que cresce o nível de conscientização da população a respeito da 
importância da logística reversa de lâmpadas fluorescentes pós-uso para o meio 
ambiente. Ainda que a Associação não ofereça um produto ou serviço 
convencional, o que facilitaria a percepção sobre esse impacto positivo, é 
inegável a relevância de suas atividades em prol da natureza. 



 
Por tudo isso, ao aderir ao programa Reciclus, no caso dos lojistas, e ao utilizar 
o serviço, no caso dos consumidores domésticos em geral, todos podem confiar: 
o processo é eficiente e seguro, desde o recebimento, passando pela coleta, 
tratamento, armazenamento e transporte ao destino adequado. 
 
INSERIR MATÉRIA SOBRE RECICLADORA NA SEQUÊNCIA, COMO 
DESTAQUE, EM FOLHA DE COR DIFERENTE DAS DEMAIS 
 
Recicladoras investem em comunicação para estimular o descarte 
 
A parceria entre a Reciclus e a recicladora Qualitec, de Maceió (AL), teve início 
em 2017. Desde então, o esforço da empresa em desenvolver a logística reversa 
na região tem gerado bons resultados, contribuindo com as soluções para o 
descarte adequado das lâmpadas pela população e para a sustentabilidade e 
eficiência na reciclagem dos subprodutos. 
 
“Em 2021, mesmo com a pandemia que assolou o país e o mundo, com grande 
satisfação conseguimos coletar 37.969 kg de resíduos, que equivalem, 
aproximadamente, a um total de 260.061 unidades de lâmpadas inservíveis. 
Dessa forma, todo esse volume de componentes das lâmpadas pôde ser 
reaproveitado na reciclagem e voltou para a indústria como matéria-prima para 
um novo ciclo”, comenta o diretor e fundador da Qualitec, Alfredo Neto. 
 
Mais que um bom trabalho, a empresa também cuidou de fazer a divulgação dos 
seus esforços junto ao público. Já foram realizadas várias ações em 
universidades, escolas, e outros eventos públicos e privados a fim de convidar a 
população a participar e explicar como funciona o programa Reciclus. 
 
“Algumas iniciativas foram essenciais para a conscientização, a exemplo dos 
encontros com a população nos municípios participantes da campanha Coleta 
ON Resíduo OFF, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado 
de Alagoas (Semarh)”. Além disso, o diretor da Qualitec destaca ainda os 
eventos ambientais com a tenda e outras ações temáticas para estimular no 
público a adoção do descarte correto. 
 



Outra recicladora do Nordeste, a Cicloteo, de Simões Filho (BA), também dá 
exemplo de engajamento. A parceria com a Reciclus começou em 2017, e 
segundo Oseias Teodoro, diretor-geral e Responsável Técnico, trata-se da 
concretização de um projeto que inspira a empresa desde o início e uma grande 
satisfação aos fundadores.  
 
“O programa Reciclus proporciona à empresa transmitir uma consciência 
sustentável para a população no geral, levando um pouco de conhecimento e 
responsabilidade ambiental para pessoas de todas as classes sociais”, diz 
Oseias. Em relação ao volume coletado em 2021, o executivo calcula que 
superou os 56.650 kg de lâmpadas. 
 
A Cicloteo também organizou ações em prol do descarte correto aproveitando a 
Semana do Meio Ambiente, que acontece de 5 a 9 de junho de 2021. Nesse 
período foram criadas campanhas específicas para divulgação do serviço de 
coleta de lâmpadas da Reciclus. 
 
As ações foram voltadas para públicos distintos, com três objetivos: 1) 
Visibilidade (pessoa física e empresas) – Para tanto produziram campanhas de 
outdoors (SSA), panfletagem direcionada e campanhas nas redes sociais na 
Bahia e em Sergipe; 2) Relacionamento (assessoria de imprensa) – Distribuição 
de brindes para parceiros estratégicos, como influenciadores digitais; 3) Ação 
(coleta – pessoa física e empresas) – Instalação de pontos de coleta em Paulo 
Afonso (BA). 
 
“Conforme o programa toma maior proporção em termos de conhecimento pelo 
público, desperta interesse em estabelecimentos comerciais para se tornarem 
pontos de coleta”, diz Oseias. 
 
No que se refere à parceria com a Reciclus, ambas as empresas querem 
prosseguir e atender à demanda crescente da população, mantendo a 
segurança, confiança e transparência dos processos. “Nossa expectativa é 
permanecer com a Reciclus, crescendo e atingindo o maior número de 
municípios e pontos possíveis na nossa região”, completa o executivo da 
Cicloteo. 
 



INSERIR IMAGENS 
 
Colaboradores  
 
Relativamente ao total e taxas de novas contratações de empregados e 
rotatividade por faixa etária, gênero e região, a Associação manteve o número 
de 7 colaboradores e 2 prestadores de serviços. A faixa etária média da equipe 
é de 35 anos. 
 
O acompanhamento técnico dos profissionais se dá mediante feedbacks 
periódicos, no formato de reunião em grupo e individuais, isto é, recebem 
regularmente análises na função que ocupam, em reuniões presenciais. 
 
Todos os funcionários desenvolvem suas atividades em ambiente controlado 
pela organização e os temas relativos à segurança e saúde são cobertos por 
acordos formais com os sindicatos, conforme a convenção trabalhista 
devidamente homologada - https://seibref.com.br/convencao  
 
 
Compliance e princípios norteadores  
Eficiência e aprimoramento constante 
 
A política de Compliance é fundamentada no integral cumprimento do Acordo 
Setorial e seus efeitos legais são estritamente aplicados sobre empresas 
associadas, fornecedores e prestadores de serviços. 
 
A Reciclus tem como uma de suas premissas a transparência, por isso as 
empresas associadas são tratadas com equidade, tanto no quesito de 
recolhimento da contribuição – R$ 0,40 por lâmpada importada, 
independentemente da quantidade e/ou porte da companhia – quanto no seu 
modus operandi. 
 
Proteção de dados  
Com a finalidade de proteger os dados envolvidos na operação, a Reciclus 
adotou desde o início uma política interna denominada “Black Box”, cujo objetivo 
é controlar as quantidades e pagamentos efetuados pelas associadas, de forma 
individual. Sendo assim, apenas a empresa Contratada para administrar o 



Contas a Receber, a auditoria PwC e o Jurídico têm acesso às informações 
individuais. 
 
Os funcionários e a diretoria da Reciclus só acessam dados consolidados, 
contemplando a totalidade, e as associadas e os fornecedores submetem-se às 
cláusulas de confidencialidade para garantir que não haja divulgação das 
quantidades de lâmpadas colocadas no mercado por empresas 
produtoras/importadoras associadas. 
 
Cabe destacar, ainda, que para autorização da criação da Reciclus, o CADE 
exigiu que os temas relacionados ao mercado de lâmpadas não deveriam ser 
discutidos em reuniões, o que é terminantemente respeitado. 
 
Preceitos Éticos 
 
A observância da ética e da integridade é premissa nas relações da Reciclus 
com os seus stakeholders. Existe um Código de Conduta definindo padrões de 
comportamento que devem ser observados pelos fornecedores e prestadores de 
serviços em suas relações com a entidade. 
 
Melhorias  
 
Ao longo de 2021, passamos por uma gestão rigorosa e justa com nossas 
obrigações. O corpo diretivo e os conselhos Administrativo e Fiscal trabalharam 
para aprimorar as práticas de governança e de Compliance. 
 
Migração de sistema de gerenciamento de coletas 
 
Como principal ação, destacamos a migração do sistema de gerenciamento de 
resíduos para uma empresa especializada nacional, com o objetivo de aprimorar 
as funcionalidades, facilitar a usabilidades pelos usuários e acompanhar de perto 
novos passos e aprimoramentos, em andamento.  
Desenvolvido pela FOKUS, o sistema atende associados, parceiros, 
transportadores, armazenadores e recicladores.  
 



IMAGEM DA TELA DE ENTRADA DO SISTEMA + CAPA DE TODOS OS 
MANUAIS 
 
Privacidade  
 
Ao longo de 2021 a Reciclus não foi alvo de nenhuma reclamação envolvendo 
violação de privacidade ou perda de dados de clientes, parceiros, associados ou 
fornecedores.  
Uma consultoria especializada na Lei Geral de Proteção de Dados foi contratada 
com a finalidade de adequar e proteger os direitos fundamentais de liberdade e 
de privacidade de cada indivíduo/prestador. A lei dispõe sobre o tratamento de 
dados feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado e engloba 
um amplo conjunto de operações efetuadas em meios manuais ou digitais. 
 
IMAGEM DA TELA DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE 
https://reciclus.org.br/politica-de-privacidade/  
Legenda: Demonstração de uma das políticas de provacidades  - Aplicação ao 
site Reciclus.  
 
Parcerias 
Juntos, cada vez mais longe 
 
Desde o início, a atuação da Reciclus foi apoiada pela CNC (Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) e pelas Fecomércios 
(Federações do Comércio) em cada estado, conforme determinado pelo Acordo 
Setorial, bem como entidades sindicais e associações comerciais, para a 
definição dos locais de instalação dos pontos de entrega. 
 
Ao longo de 2021, outras entidades também se destacaram como parceiras, 
como o Sincomavi (Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção, 
IMA-SC (Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, Solurb (concessionária 
responsável pela gestão da Limpeza Urbana e o Manejo de Resíduos Sólidos do 
Município de Campo Grande - MS), Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana do Rio de Janeiro), SECOVI RIO (Sindicato das Empresas de Compra, 
Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e 
Comerciais em todo o Estado do Rio de Janeiro), Secretaria Municipal do 



Ambiente de Londrina, além de diversas Prefeituras e Secretarias de Meio 
Ambiente, que apoiaram a Associação na ampliação do número de pontos, 
reforçadas pelas equipes de prospecção da Reciclus. 
 
As interações da Reciclus com suas associações congêneres fortalecem cada 
vez mais os setores com obrigatoriedade de Logística Reversa 

No plano institucional, no Ano 5 a Reciclus seguiu interagindo, com associações 
congêneres relacionadas à logística reversa em geral, assim como são mantidas 
conversas em alto nível com entidades empresariais, a exemplo da CNC 
(Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), interface 
com as Fecomércios nos estados, e com a CNI (Confederação Nacional da 
Indústria). 
 
Essa sinergia reflete na atenção dispensada aos pleitos do setor industrial junto 
ao governo e tem incentivado a troca de informações entre os segmentos com 
obrigatoriedade da logística reversa, abordando questões técnicas, experiências 
com sistemas operacionais e ações com vistas ao desenvolvimento da Logística 
Reversa e a conscientização ambiental. 
 
É por meio da adoção de processos efetivos de reciclagem de lâmpadas, 
proporcionado pelo programa Reciclus, da responsabilidade 
compartilhada, ações de conscientização e de cada parceria firmada ao 
longo desses anos, que construiremos um país ambientalmente melhor. 
 
Por tudo isso, a Reciclus segue como modelo e protagonista no cenário nacional 
quando o assunto é logística reversa de lâmpadas e pode ser considerada 
benchmarking no País. 
 
 
Reciclus e IMA-SC unem-se em prol do descarte correto de lâmpadas 
 
O IMA (Instituto do Meio Ambiente) de Santa Catarina iniciou a parceria entre os 
municípios pilotos da Coordenadoria de Florianópolis (Águas Mornas e Angelina) 
e a Reciclus em 2020 e vem colhendo os frutos das campanhas sobre o descarte 
correto de lâmpadas desde então. 
 



A instalação de ecopontos em lugares planejados dessas cidades é um incentivo 
à população para que adote o hábito da reciclagem e do descarte correto das 
lâmpadas usadas. Essa mudança de comportamento reflete até mesmo na 
redução de custos com o serviço de limpeza pública, pois evita que os resíduos 
sejam inadequadamente depositados no lixo comum e ajudam na proteção do 
meio ambiente. 
 
“É uma parceria flexível para as adequações com o programa e confiável nos 
acordos quanto às ações de recolhimento”, diz Cicero Luis Brasil, Coordenador 
Estadual, sobre a ação conjunta. 
 
A divulgação do projeto foi realizada pelos coordenadores municipais. Além 
disso, o IMA-SC incentivou o descarte correto nas escolas, após o retorno dos 
alunos de maneira presencial, por meio de visitações e apresentações do 
conteúdo da Reciclus. 
 
Segundo o Coordenador Estadual, as ações quando realizadas de forma 
sincronizadas sempre dão visibilidade. “Nos municípios de pequeno porte, 
principalmente, fica a percepção de que o caminhão da recolha veio e isso dá 
credibilidade à iniciativa e gera o sentimento de pertencimento na população”. 
 
Em julho de 2021, o IMA-SC e a Reciclus realizaram a campanha Penso Logo 
Destino, que tem como finalidade a conscientização e a adesão dos catarinenses 
ao descarte de resíduos sólidos. Na oportunidade, foram recolhidos lâmpadas, 
baterias, pilhas e eletroeletrônicos. 
 
O volume coletado em 2021, que incluiu cidades com até 20.000 habitantes, 
atingiu 17.000 lâmpadas, fora o recolhimento de rotina nos dois municípios 
pilotos, que ultrapassou as 20.000 unidades.  
 
O IMA-SC tem o desejo de continuar contribuindo com a Reciclus, tendo em vista 
a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social. “A expectativa é 
que a entidade gestora nos acompanhe de forma integral em todas as 
modalidades da logística reversa, e que possamos implantar as ações em 
conjunto com os alunos nas escolas municipais e os agentes de saúde”, 
completa Cicero Brasil. 



 
INSERIR IMAGENS 
 
Gibi gratuito mostra que lugar de lâmpada não é no lixo comum 

 

Com o intuito de promover a Educação Ambiental, a Reciclus distribuiu um gibi 
sobre a importância do descarte ambientalmente correto de lâmpadas (logística 
reversa) e já impactou, ao longo de 2021, mais de 10 mil alunos, de 47 escolas 
em 6 municípios do Mato Grosso do Sul. 

O gibi “A destinação final para as lâmpadas” integra o programa Reciclus na 
Escola, cujo objetivo é oferecer gratuitamente materiais educativos sobre 
reciclagem de lâmpadas para escolas de ensino fundamental e/ou médio, 
públicas e privadas, de todo o país, disseminando entre o público infantil e juvenil 
os conceitos de reciclagem e logística reversa. 

Para as escolas do Mato Grosso do Sul, a ação contou com o apoio da Solurb, 
concessionária responsável pela gestão da limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos do município de Campo Grande (MS), da empresa Vida 
Produções, como autoria do gibi, além das ilustrações de Ronilço Guerreiro 
(Guerreirinho). 

Na publicação, o mascote Solurbinho e o seu amigo Guerreirinho, personagens 
já conhecidos das crianças mato-grossenses, recebem a visita de Luna e Lumi, 
personagens Reciclus. Eles apresentam de forma divertida a Reciclus, reforçam 
os conceitos da logística reversa de lâmpadas e alertam para a necessidade do 
descarte ambientalmente correto, destacando ainda o programa “Reciclando 
Nossas Atitudes”, da Solurb, que abrange outros resíduos. 

Ao longo de 2021, foram abordadas 47 instituições de ensino, em 6 municípios 
(Aquidauana, Batayporã, Bonito, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul e Rio 
Verde de Mato Grosso). 

No total, mais de 200 professores e 10 mil alunos assistiram as palestras da 
especialista e receberam os gibis. Os educadores também receberam camisetas 
do programa. A expectativa é que em 2022 mais 50 escolas sejam visitadas, com 
a entrega de 20 mil exemplares do gibi. 



A expectativa, com a pandemia mais controlada, é que em 2022 as visitas às 
escolas sejam retomadas, com a entrega dos gibis, palestras e contação de 
histórias, nos formatos online e presencial 

Neste primeiro semestre iremos intensificar a coleta de lâmpadas nas escolas e 
divulgação dos coletores disponíveis na capital sul-mato-grossense, Campo 
Grande. Estamos também em contato com as cidades nas quais ainda faltam 
pontos de coleta, no interior”, completa a educadora ambiental. 

O gibi em parceria com a Solurb integra o programa Reciclus na Escola, que 
conta com outros recursos disponíveis, como vídeo aulas do professor e 
youtuber Samuel Cunha, além de material de apoio com exercícios para que os 
professores utilizem em sala de aula, voltados a alunos do ensino fundamental 
e médio. Ao ministrar as aulas utilizando esses conteúdos com comprovação por 
meio de fotos e vídeos, a escola e o (a) professor (a) recebem um selo e um 
certificado.  

Dentro do programa Reciclus na Escola, a ideia da Associação é expandir as 
ações, com a criação de outros materiais exclusivos, voltados a educadores. 

INSERIR IMAGENS 
 
 
Relacionamento com estabelecimentos parceiros 
 
Parcerias com consórcios ampliam número de pontos em três estados 
 
Com o objetivo de unir forças com os estabelecimentos comerciais e ampliar o 
número de coletores em determinadas regiões, a Reciclus firmou parcerias com 
consórcios ligados ao gerenciamento de resíduos sólidos nos estados do Ceará, 
São Paulo e Sergipe. 
 
Ao todo, no Ceará foram instalados três pontos de coleta seguindo esse modelo, 
sendo dois na cidade de Brejo Santo, pelo Cores (Consórcio Público de Manejo 
dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental), que abrange os municípios de 
Abaiara, Aurora, Barro, Brejo Santo, Jati, Mauriti, Milagres, Penaforte e Porteiras. 
 



O terceiro ponto fica em Cascavel e foi instalado pelo Comares UCV (Consórcio 
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos), que integra as cidades 
cearenses de Aracati, Beberibe, Fortim e Pindoretama. 
 
Em São Paulo, o Cicesp (Consórcio Intermunicipal do Centro do Estado de São 
Paulo), que reúne as cidades paulistas de Borborema, Iacanga, Ibitinga, Itápolis, 
Nova Europa, Novo Horizonte, Pongaí e Tabatinga, conta com três pontos 
instalados para atender essa região, nas cidades de Ibitinga e Itápolis. 
 
Já no estado de Sergipe, o Conscensul (Consórcio Público de Resíduos Sólidos 
e Saneamento Básico e do Sul e Centro Sul Sergipano) apoiou a Associação ao 
disponibilizar aos consumidores quatro pontos de coleta em estabelecimentos 
comerciais cadastrados nos municípios de Estância, Tobias Barreto, Lagarto e 
Boquim. 
 
INSERIR IMAGENS 
 
Com criatividade, Utilidades Novo Pinheiro destaca-se nas ações de 
reciclagem 
 
A cidade de Itaquaquecetuba, que fica a 61 km de São Paulo, conta com 6 pontos 
de coleta Reciclus. Um deles fica da loja Utilidades Novo Pinheiro, localizada no 
bairro Estância Paraíso, que iniciou a parceria com a Associação em julho de 
2021. 
 
Desde então, a loja tem se destacado na comunicação para aumentar o 
engajamento do público em relação ao programa. Além de conteúdo nas mídias 
sociais sobre o tema, desenvolveram material para o ponto de venda e aplicaram 
uma mensagem incentivando o descarte correto no cupom fiscal. 
 
“Entre as ações, fazemos as publicações nas redes sociais, instalamos wobblers 
(material de merchandising utilizado geralmente em supermercados que é 
colocado na frente das gôndolas, geralmente à altura dos olhos, com o intuito de 
informar o consumidor sobre um lançamento ou sobre as vantagens de adquirir 
determinado produto) e incluímos a mensagem nos cupons de compra, para 



estimular as pessoas a descartarem suas lâmpadas na própria loja”, diz a CEO 
do estabelecimento, Tatiane Regis. 
 
Para a executiva, o retorno de manter um coletor de lâmpadas na loja é a adesão 
do público à consciência ambiental. “Eu gosto dessa parceria, é importante para 
o meio ambiente e fico feliz que minha empresa faça parte disso”, comenta 
Tatiane. “Ainda que seja um fator cultural, pois leva tempo para as pessoas 
entenderem essa relevância.” 
 
Por tudo isso, a expectativa é manter a colaboração com a Reciclus nos 
próximos anos. “O objetivo é conscientizar as pessoas da nossa região sobre a 
importância do descarte correto. Queremos encher muitos coletores, porque 
cada lâmpada que coletarmos será uma a menos descartada indevidamente. E 
o meio ambiente só agradece”, conclui. 
 
INSERIR IMAGENS 
 

Em parceria inédita, Reciclus e EDP ampliam pontos de coleta no Espírito 
Santo 

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, em parceria com a 
Reciclus, instalou 11 pontos para o descarte correto de lâmpadas usadas. Os 
coletores ficam dentro das agências de atendimento presencial, nas cidades de 
Alegre, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Guarapari, Linhares, 
Marataízes, Nova Venécia, São Mateus, Vila Velha e Vitória. 

Além do Espírito Santo, a concessionária disponibilizou outros 11 pontos de 
descarte em suas agências de São Paulo. A expectativa é recolher 
aproximadamente 17.600 lâmpadas tubulares e 52.800 lâmpadas compactas até 
o final de 2022 nos dois estados. 

"A destinação correta de lâmpadas em parceria com a Reciclus é uma ação que 
reafirma o compromisso da EDP com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) - plano de ação global definido pelas Nações Unidas (ONU), 
para alcançar o desenvolvimento sustentável até 2030, e que está incorporado 



à agenda estratégica da companhia para crescer gerando impactos positivos 
junto à sociedade e ao meio ambiente", afirmou Dominic Schmal, gestor da EDP. 

A coleta de lâmpadas usadas também está alinhada às metas e compromissos 
assumidos pela EDP frente ao gerenciamento de resíduos relacionados à cadeia 
de valor do setor elétrico, e busca atender a uma solicitação realizada pelos 
próprios clientes da empresa. 

Com a adesão da população ao programa, a EDP espera contribuir 
positivamente para a implementação de mais uma iniciativa de Logística 
Reversa e Economia Circular no país, contribuindo para um futuro melhor do 
planeta e sendo um agente efetivo para promoção de ações sustentáveis 
relacionadas à gestão de resíduos. 

 
INSERIR IMAGENS 
 
Desempenho Econômico 
 
O desempenho em 2021 deve levar em conta o Ano 5 da operação do programa 
Reciclus. 
Com maior movimentação da cadeia, houve aumento na base associada, que 
partiu de 99 para 104 empresas em 2021. A Reciclus recebe um ecovalor de R$ 
0,40 por lâmpada colocada no mercado. Logo, quanto maior for esta interação, 
maior deverá ser a receita.  
 
Se consideradas as receitas brutas provenientes dos associados (com o 
ecovalor), o total é de R$ 21.013.718,09 em 2019, R$ 23.501.971,62 em 2020 e 
R$ XX.XXX,XX em 2021. Os valores arrecadados devem se destinar 
exclusivamente aos processos de Logística Reversa de Lâmpadas de uso 
doméstico, seja de forma direta (com pessoal, transporte, recicladoras etc.) ou 
indireta, na forma de campanhas de divulgação/ conscientização.  
 
O resultado líquido em 2021 foi de R$ X.XXX.XXX,XX,  R$  8.608.902,97 em 
2020, e  R$ 14.654.186,00 milhões em 2019.  
 
 



ANEXO 1 (BALANÇO PATRIMONIAL) 
EM ANDAMENTO – AGUARDANDO CONCLUSÃO PELA Grant Thornton 

AUDITORIA  
 
 
O Passo a Passo da Logística Reversa   
 
A caixa de coleta é colocada em local de destaque nos estabelecimentos 
comerciais parceiros e quando cheia é acionada a transportadora especializada, 
que recolhe o seu conteúdo e leva para a reciclagem. Lá os subprodutos do 
processo são separados, descontaminados, e remetidos a indústrias de outros 
segmentos. Por meio de filtros e processos seguros, o mercúrio da lâmpada é 
recuperado e segue para aplicações bem específicas. 
 
 
ARTE: PASSO A PASSO DA RECICLAGEM 
 
1) A Reciclus busca entidades representativas do comércio (CNC, 
Fecomércio, Associações, Sindicatos, Consórcios, entre outros) onde estas 
sugerem os locais para a implantação de Pontos de Entrega. 
 
2) Estando em conformidade com o Acordo Setorial, o responsável pelo 
estabelecimento precisa concordar e assinar um contrato de comodato. O 
estabelecimento não tem nenhum custo ao aderir, embora tenha a obrigação de 
disponibilizar um espaço em loja para o coletor, fiscalizar sua utilização e 
comunicar a Reciclus quando da necessidade de retirada das lâmpadas. Entre 
as condições, por exemplo, estão: que a cidade possua população maior que 
25.000 habitantes e que os locais definidos sejam fixos em super/hiper/mini 
mercados, lojas de departamento ou lojas de material para construção ou elétrico 
em que ocorra a venda de lâmpadas fluorescentes. Eventualmente, alguns 
coletores são instalados em ecopontos de Prefeituras ou Secretarias, mediantes 
avaliação de pré requisitos estabelecidos pela Reciclus. 
 
3) Feito isso, as caixas (três ou quatro unidades, em média, conforme o 
tamanho da loja) são colocadas no estabelecimento. A Reciclus aciona um de 



seus pontos de estoque e transporta o móvel até o estabelecimento, por meio da 
empresa contratada. 
 
4) O próximo passo é a “positivação”, onde, um vídeo é enviado para o 
acesso dos colaboradores parceiros com envolvimento no programa. 
Realizamos esse método para garantir uma maneira mais eficaz e animada para 
o conhecimento do lojista. O treinamento é feito através de um vídeo.  
 
5) O responsável pelo comércio recebe o login e senha e, via internet, 
acessará o sistema quando o coletor estiver quase em seu limite de capacidade 
(usualmente em torno de 80% de ocupação). 
 
6) Cada loja parceira recebe uma caixa para lâmpadas tubulares 
(comportando 200 unidades, totalizando 40 kg) e mais duas ou três para 
lâmpadas compactas (também permitindo armazenamento de 200 unidades, 
correspondendo a um peso variável entre 30kg e 40kg). 
 
7) O sistema é inteligente: cada vez que o lojista realiza a solicitação de 

coleta, e-mails são disparados simultaneamente para a Reciclus, para a 

transportadora e para o destinador (reciclador). A partir daí uma das 

transportadoras contratadas retira o material, em caixas fechadas, e deixa outras 

vazias no ato. A fim de atender todo o País, hoje a Reciclus tem transportadoras 

parceiras nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, São Paulo, além do Distrito Federal. Após a coleta, o material é 

encaminhado para uma das seis recicladoras parceiras (Apliquim, Tramppo, 

Mega Reciclagem, Recitec Ambiental, Cicloteo e Ambyservice), onde o processo 

é o mesmo: as caixas cheias são deixadas e substituídas pelas vazias, em igual 

número à de entregues. 

 

8) Na recicladora, as lâmpadas são separadas pelas tipologias tubulares e 

compactas. As tubulares são colocadas no britador de martelos, onde são 

quebradas. Após isso, passam por mais um processo para redução dos pedaços 

de vidro (granulometria). O material então é separado (vidros e partes metálicas) 

através de uma peneira vibratória. As partes metálicas serão transportadas 



através de uma rosca transportadora e armazenadas em tambores para 

destinação final (reciclagem). 

 
9) Já o vidro moído (com pó fosfórico e contendo mercúrio), é levado por uma 

correia transportadora até um scrubber separador (cilindro rotativo que ajuda na 

separação do vidro do pó fosfórico através do atrito do vidro).  É então lançada 

uma corrente de ar no scrubber com o intuito de arrastar o pó fosfórico para fora 

do cilindro. O vidro limpo é recolhido e armazenado em big bag’s, para futura 

reciclagem, enquanto o pó fosfórico contendo mercúrio é direcionado para o aero 

ciclone. O ar limpo sai do ciclone e é encaminhado para um filtro de mangas, 

para reter material particulado, e em seguida para um filtro de carvão ativado, 

com o objetivo de reter qualquer mínima quantidade de mercúrio. O ar limpo é 

direcionado para a chaminé do sistema de exaustão. 
 

10) O pó fosfórico recolhido no ciclone, juntamente com o mercúrio, será 

armazenado em tambores e introduzido no forno a 550°C, sob vácuo. Portanto 

o mercúrio é evaporado e aspirado através de uma bomba de vácuo, onde é 

enviado para um resfriador para condensação. O mercúrio é então recuperado 

e recolhido em recipientes hermeticamente fechados e armazenados para 

destinação. Já o fosfato retirado do forno é analisado e alocado em tambores 

para aguardar destinação final. Todo o processo é realizado em local 

enclausurado e o mercúrio evaporado é retido nos filtros de carvão ativo. 

Posteriormente, quando saturados, tais filtros são destinados para aterros 

Classe I. 
 

11)  Já as lâmpadas compactas são manuseadas para unidades para quebra do 

vidro e obtenção do bulbo para descaracterização dos componentes: metais, 

boquilhas e plásticos.  O vidro quebrado é depositado em tambores de 

processamento que trabalham sob processo de exaustão. Em outro recipiente é 

obtido o bulbo, onde será separado as partes metálicas e as outras para 

destinação. 

 

12)  O atrito dos pedaços de vidro quebrado do tambor de processamento, 

juntamente com o sistema de exaustão, arrasta todo o pó fosfórico para a 



tubulação que deposita o mesmo em tambores. O vidro limpo é recolhido dos 

tambores, armazenados em big bag´s e encaminhados para reciclagem. 

 

13) O bulbo gerado da quebra do vidro é descaracterizado e obtém-se metais, 

boquilhas, plásticos, ampola com mercúrio e/ou vapores metálicos; o material 

metálico é enviado para reciclagem juntamente com os metais do processo das 

lâmpadas tubulares. Os plásticos são enviados para reciclagem e as ampolas 

são destruídas. As de vapor de mercúrio são armazenadas para destinação final 

através do processo das lâmpadas tubulares. 

 

 

Eficiência de Logística    
Mapa de Atendimento e Pontos de Entrega 
 
Os Pontos de Entrega da Reciclus já atendem grande parte da população.  
 
Ao final de 2021, o programa Reciclus, presente nos 26 estados da Federação, 
mais o Distrito Federal, contava com um total de 691 municípios, com 3.043 
Pontos de Entrega, contra 1.930 no fechamento do ano anterior e 429 
municípios. 
Mesmo com reflexos ainda sentidos em decorrência da pandemia, grandes 
movimentações com joint ventures, especialmente para redes de 
supermercados e intenso trabalho de prospecção em regiões interioranas de 
comércios limitados em relação ao espaço, consideram-se os resultados 
positivos. Além disso, flexibilizações de pontos de municípios com um único 
centro comercial para municípios acima de 25.000 habitantes, aquisição por 
grandes redes e regiões com alta demanda/população, permitiram um 
atendimento mais bem distribuído, com maior frequência.  
 

 
BASE: ANEXO 2 (PE/MUNICÍPIO, PE/ESTADO, PE/REGIÃO) + GRÁFICO 
COMPARATIVO 
 
O cronograma de implantação segue estudos técnicos indicados no Acordo 
Setorial, como número de habitantes, área urbana, densidade populacional, 



domicílios com energia elétrica, poder aquisitivo, infraestrutura viária e 
acessibilidade. Por determinação do Ministério do Meio Ambiente, a ordem 
estabelecida no Acordo Setorial precisará ser cumprida à risca. 
 
 
ARTE: MAPA DAS CIDADES COM PONTOS 
 
 
A Evolução da Reciclus em Números      
 

As divulgações de Pesos e do Fator Mercúrio abordam o gerenciamento do 

aspecto material e seus impactos associados, as expectativas e interesses 

razoáveis das partes envolvidas.  

 
Pesos  
As metas estabelecidas no Acordo Setorial foram definidas em unidades e 
atualmente os descontaminadores cobram e informam a prestação de serviços 
em quilos.  
 
Atualmente, a Reciclus trabalha com os números constantes da tabela abaixo 
para os cálculos das quantidades destinadas em 2021. Foram recolhidas e 
destinadas, de forma ambientalmente corretas, 6,6 milhões de lâmpadas. 
 
 

ANEXO 3 (TABELAS – 2017/2018/2019/2020/2021) E GRÁFICO 
COMPARATIVO 

 
ANEXO 4 (TABELA E ARTE GRÁFICA COM O DETALHAMENTO DA 

QUANTIDADE RECOLHIDA POR MUNICÍPIO, ESTADO, MACRORREGIÃO 
E BRASIL) 

 
Fator Mercúrio     
O mercúrio é um metal pesado, prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Por esta 
razão, existe a necessidade de reciclar as lâmpadas fluorescentes e retirar 
adequadamente o componente dos produtos em seu final de ciclo (usados e 
descartados nas caixas Reciclus). 



 
À temperatura ambiente, o mercúrio logo se volatiliza (entrando em estado 
gasoso) e para voltar ao estado líquido é necessário tratamento de captura (via 
filtros) e forno industrial a 357ºC, o seu ponto de ebulição. 
 
As quantidades utilizadas nas lâmpadas, no entanto, são menores do que muita 
gente imagina. Em 2021, a Reciclus entregou às seis empresas parceiras 
recicladoras (Apliquim-SP/SC, Tramppo-SP, Mega-PR, Recitec-MG, Cicloteo-
BA e Ambyservice–SC) um total de 47,1 kg.  
 
Das lâmpadas recolhidas, 47% (3.084.140 unidades) eram do formato compacta 
(contendo em média 5 mg de mercúrio/unidade) e os outros 53% (3.529.859 
unidades) tubulares (com 9 mg de mercúrio/unidade).  
 

ANEXO 5 (DADOS MERCÚRIO) 
 
 

Marketing e Comunicação 
 
A atuação do Departamento de Comunicação e Marketing tem papel estratégico 
fundamental para a consolidação da reputação Reciclus e disseminação de 
informações que informam, educam e reforçam a importância do descarte 
ambientalmente correto de lâmpadas. 
 
A Reciclus planeja, executa e acompanha suas ações de Comunicação e 
Marketing considerando as estratégias e investimentos previamente definidos, 
sujeitos à alteração conforme acompanhamento e análise de efetividade. As 
ações contidas neste documento fazem parte dos pilares de Comunicação e 
Marketing da Reciclus. A seguir, apresentamos as macroestratégias utilizadas: 

 
 
CAMPANHAS PONTUAIS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA 
 
Conjunto de ações de comunicação planejadas e estruturadas com o objetivo de 
gerar conhecimento e incentivar o desenvolvimento institucional da Reciclus em 
locais que demandam estratégias específicas, por meio de informações de 



utilidade pública e audiência ampla e heterogênea, como, por exemplo, outdoors 
e rádio.  
 

Divulgação via outdoor/painéis, no Distrito Federal, nas principais vias de 
acesso.  

FOTOS OUTDOORS EM BRASÍLIA 

 

Divulgação de Pontos de Entrega em municípios do Paraná, via Rádio 
Massa FM. 

TABELA DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS 

 

DIGITAL – PUBLICAÇÕES ORGÂNICAS  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO DIRIGIDA 
 
Conjunto de ações de comunicação planejadas e estruturadas com o 
objetivo de gerar conhecimento e incentivar o desenvolvimento institucional 
da Reciclus, por meio de informações do interesse de públicos específicos, 
como exemplo, a participação em entrevistas, podcasts, ações 
patrocinadas em mídias sociais e meios de comunicação de bairros. 
 
 
DIGITAL – CAMPANHAS PATROCINADAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DIGITAL – INFLUENCIADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIGITAL – YOUTUBERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIGITAL – PARTICIPAÇÃO EM LIVES E PODCASTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABORDAGEM PARA OUTROS SEGMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNICAÇÃO PARA QUEM NÃO É PARCEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA CRIANÇAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECICLUS NA ESCOLA 
 
 
O programa Reciclus na Escola, tem por objetivo oferecer gratuitamente 
materiais educativos sobre a importância de reciclar lâmpadas para escolas 
públicas e privadas. Inicialmente, o foco do programa é digital, disponibilizando 
vídeo aula e material de apoio com exercícios para que o professor utilize em 
sala de aula, um voltado aos alunos do ensino fundamental e outro para alunos 
do ensino médio. 
 
A Reciclus tem o compromisso de contribuir para a Educação Ambiental, 
especialmente de crianças e jovens, para que possamos juntos contribuir 
para um planeta melhor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVENTOS E CAMPANHAS DE RECOLHIMENTO 
 

 
Apoio institucional: participação em eventos ou palestras de outras organizações 
públicas visando a disseminação, de forma objetiva e didática, do conhecimento 
sobre o descarte ambientalmente correto de lâmpadas e impactos positivos ao 
meio ambiente quando utilizado um dos Pontos de Entrega Reciclus. 

 
Participação em campanhas de recolhimento de resíduos em geral, 
organizada por Prefeituras, Secretarias ou órgãos ambientais em espaços 
públicos durante dias e horários pré-determinados pelos organizadores, 
para recolhimento de lâmpadas e orientações sobre descarte para a 
população.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NTERLOCUÇÃO COM A IMPRENSA 
 
A Reciclus, por meio de empresa de assessoria de imprensa contratada e 
supervisão da Reciclus, atende a todas as demandas encaminhadas por 
veículos de comunicação, especialmente por veículos de imprensa:  

 
• Press release: conteúdo textual destinado exclusivamente a 

veículos de comunicação, com o objetivo de apresentar 
informações capazes de subsidiar a produção editorial da 
imprensa. Os press releases elaborados seguem um 
cronograma previamente estabelecido conforme 
planejamento.  
Após disparo dos releases para contatos pré definidos, os 
veículos de mídia optam ou não pela publicação da pauta.  

• Entrevistas: encontros entre porta-voz da Reciclus e veículo 
de comunicação em datas e horários pré-definidos.  

 
 
153 INSERÇÕES 
R$ 2.144.129,23 em retorno de mídia 
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ANEXO 6 – LISTA DE ASSOCIADOS 
 

ANEXO 7 – RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO 

 
ANEXO 8 - ATA DE REUNIÃO DO GAP 
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