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 Conteúdo 

Resumo 

O Projeto de Educação Ambiental – Criança Recicla Vida visa 

promover a educação ambiental nas instituições de ensino básico, 

formando multiplicadores e conscientizando o primeiro, segundo e 

terceiro setores sobre as questões ambientais e de ações sustentáveis. 

Uma das ações do projeto é o incentivo à coleta seletiva, fazendo a 

articulação com empresas e pessoas físicas para destinação dos seus 

recicláveis as cooperativas, incentivando os catadores de materiais 

recicláveis e promovendo a geração de renda. 

 

Diante desse incentivo, surgiu a proposta de um novo projeto, frente à 

demanda vinda das próprias empresas de Uberaba. Assim o IADES 

elaborou em 2010, o projeto “EMPRESAS LIGADAS”, que tem como 

objetivo: 

 

• Dar o destino correto às lâmpadas geradas nos diversos 

empreendimentos da cidade de Uberaba de forma que atenda a 

legislação ambiental pertinente.  

 

• Unir e estreitar os laços entre os segmentos a fim de que 

possam desenvolver juntos, ações para o desenvolvimento social e 

sustentabilidade do município que estão inseridos.  

 

• Subsidiar e incentivar a destinação correta das lâmpadas 

domiciliares na cidade de Uberaba. 

 

Informações 

No mês de Maio, finalizamos a coleta do primeiro semestre de 2015, 

de lâmpadas fluorescentes, na cidade de Uberaba através do Projeto 

"Empresas Ligadas” organizada pelo Instituto Agronelli, projeto que 

tem por objetivo unir empresas para viabilizar a logística de destinar 

corretamente as lâmpadas fluorescentes utilizadas no ambiente 

empresarial. 

 

As empresas e instituições participantes do projeto nessa coleta foram: 

 

AGRONELLI INSUMOS AGRÍCOLAS; ALPINA BRIGGS DEFESA 

AMBIENTAL; CASA DO ADOLESCENTE GUADALUPE; 

FERTIGRAN FERT VALE DO RIO GRANDE LTDA; HIU 

ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA; 

HOSPITAL MATERNIDADE SÃO DOMINGOS; INSTITUTO 

AGRONELLI DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; MAQNELSON 

AGRÍCOLA LTDA; OURO FINO QUÍMICA LTDA; SENAI - 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL; 



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 

SENAI(ARAXÁ); TAPEÇARIA RIBEIRÃO PRETO; UBERCON 

UBERABA CONCESSÕES LTDA; UNIÃO BRASILEIRA DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO – COLÉGIO MARISTA. 

 

"As empresas participantes receberam certificados referentes à correta 

destinação para fins comprobatórios com os órgãos ambientais, e 

também os valores da sua destinação e parte do frete posteriormente 

em nota fiscal e boleto individual". 

 

Ao todo foram destinadas 5.919 (Cinco Mil novecentos e dezenove) 

lâmpadas, "a reciclagem deste material será feita por empresa 

especializada que vai descontaminar e dar a destinação final 

ambientalmente correta ao produto". 

 

Os agentes químicos contidos nas lâmpadas fluorescentes são 

prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente, como o mercúrio que 

é um metal tóxico, cancerígeno, que provoca insônia, falha de 

memória, fraqueza muscular; o cádmio que causa tosse, falta de ar e 

pode levar até a morte; e o chumbo que pode causar náuseas e 

confusão mental nas pessoas. 

 

Avaliação e 

Comentários 

A coleta realizada em 2015 atingiu o objetivo da proposta, atendendo a 

legislação pertinente. Ao todo foram destinadas 5.919 lâmpadas de 14 

empresas/instituições distintas, algumas participaram mais de uma vez 

no ano. 

 

A ação ainda superou as expectativas visto que a quantidade destinada 

foi superior ao levantamento feito e das destinações anteriores, o que 

comprova que as empresas/instituições acreditaram e aguardaram 

pacientemente para participar da destinação correta das lâmpadas. 

 

No ano de 2013, iniciamos o atendimento com a comunidade, através 

de uma autorização da Secretaria de Meio Ambiente, podemos receber 

as lâmpadas da comunidade em geral em pequena quantidade, como é 

uma destinação com custos, a comunidade contribui com um valor de 

R$ 1,00 por lâmpada destinada corretamente. Fizemos parceria com a 

empresa coletora, ela fixou esse valor das lâmpadas coletadas da 

comunidade, assim não onera custos para o IADES. 

 

Recomendações 

Mobilizar e Articular empresas e sociedade civil por um período com 

datas pré-agendadas, disponibilizar a campanha do “Projeto Empresas 

Ligadas” em todos os meios de comunicação disponíveis. 
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