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em Pauia Dispõe sobre a instalação de recipientes coletores de
lâmpadas fluorescentes nos estabelecimentos que as
comercializam.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Ls Os estabelecimentos comerciais de lâmpadas fluorescentes, no Estado do Amazonas,
disponibilizarão aos consumidores, gratuitamente, recipientes para a coleta quando descartadas
ou inutilizadas.

Parágrafo único: os recipientes de coleta deverão ser instalados em localvisívele, de modo
explícito, deverão conter dizeres que alertem e despe rtem o consumidor quanto a importância e
a necessidade da correta destinação dos produtos e 06 riscos que representam à saúde e ao meio
ambiente quando não tratados adequadamente,

Art. 2s O descumprimento do disposto nes:a Lei, sujeitará o infrator às penalidades
previstas na Lei Federal ne 8.078, de 11 de setembro de j.990.

Art.3e As despesas decorrentes da aplicação desta legislação, serão definidas pelo poder
Executivo quando da regulamentação desta Lei, se ne:essário.

Art.4s Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus,02 de
dezembro de 2019
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, as lâmpadas =luorescentes e as de descarga à alta pressão
são comumente utilizadas nos mais variados sistenas de iluminação elétrica, principalmente
considerando sua alta eficiência, baixo consumo de energia e longa durabilidade. Todavia, se por
um lado as lâmpadas fluorescentes geram uma considerável economia de energia, por outro
podem poluir o meio ambiente em seu pós-uso, con- o descarte inadequado, devido à presença
do mercúrio como um de seus componentes.

O Brasil produz anualmente 48,5 milhões de lâmpadas contendo mercúrio, sendo 32 milhões
de lâmpadas fluorescentes, 9 milhões de lâmpadas de descarga (mercúrio, místa, sódio e vapores
metálicos) e 7,5 milhões de lâmpadas fluorescentes compactas.

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza pública e Resíduos Especiais
- ABRELPE, no ano de 201'2 o Brasil gerou, por dia, Lïl,.zlïtoneladas de resíduos sólidos urbanos.
Com base nestes dados,58% são levados para aterros. sanitários e o restante,42%o,ou seja,76 mil
toneladas/dia são levadas para lixões ou aterros controlados.

Além disso, as lâmpadas fluorescentes sãr mais duráveis do que as lâmpadas
incandescentes, possuindo uma média de durabilidace oito vezes maior. por fim, a luminosidade
produzida pelas primeiras são mais apropriadas, provocando maior sensação de conforto e tendo
menor risco de despertar deficiências visuais, por oltro lado, a maior utilização das lâmpadas
fluorescentes é altamente preocupante quando da preservação do meio ambíente e da saúde
humana, pois, como o próprio nome diz, a lâmpaca de mercúrio de baixa pressão, tambem
conhecida como lâmpada fluorescente, é constituída por um tubo selado de vidro, cujo interior
encontram-se gás argônio e vapor de mercúrio.

Cabe lembrar que todos os componentes das l€mpadas são reaproveitáveis: vidro, metal e
os componentes químicos, Quando estes materiais são separados adequadamente e
descontaminados, podem ser reaproveitados e até nesmo ofertados com valor no mercado de
resíduos, ferramenta para quem deseja comprar ou vender resíduos.

Portanto, o descarte de lâmpadas fluorescentes carece de cuidados especiais, face ao risco
de que, uma vez lançadas no lixo das residências, estabelecimentos comerciais e industriais e nos
lixões, contaminam o solo, os lençóis freáticos e as Flantações de alimentos, além do perigo de
entrarem na cadeia alimentar humana ou serem inaladas diretamente.

Diante do exposto, reconhecendo a importância da matéria e o interesse público e social,
peço o apoio dos ilustres membros desta Casa para a aprovação do projeto de Lei em tela,

PLENÁRIO DA

dezembro de 2019,

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO Do AMAZONAS, em Manaus, 02 de

ual - PL

Av. Mário Ypiranga Monte iro, n.s 3,950 - Eri. Dep. Josó cle Jesus Lins dc Albuqr-rorque - parque Dez
CEP 69.050"030 - Manaus - {M - Brasil

fiGJ assenrbleiaam www.ah.am.gov.br

eputada E

JOAN


