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Equipamentos e acessórios da
USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Figura1. Esteira de entrada.

Esteira de Entrada.
É por onde os resíduos coletados pelos caminhões são depositados e em seguida colocados
nesta esteira. Equipamento para transporte de materiais sólidos através do movimento de uma
correia posicionada e tracionada por dois conjuntos de polia, uma em cada extremidade da
esteira. Um conjunto de polia é ligado através de um eixo ao moto-redutor (acionamento
elétrico) que promove o movimento da esteira. Os conjuntos de polia são fixados através de
mancais com rolamentos na parte externa da estrutura lateral da esteira, sendo que um
conjunto de polia sendo uma com matização possui mancais reguláveis para promover a tensão
adequada na correia. A correia é composta por superfície emborrachada e com duas lonas para
aumento da durabilidade e resistência, figura 1.

Figuras 2 e 3. Rasgador de sacolas e fornalha.
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O deslizamento da correia é sobre a chapa de aço na estrutura da esteira. Na parte inferior da
esteira a lona desliza sobre um conjunto de roletes. A estrutura é fabricada em aço carbono

1020 com chapa dobrada, sendo as laterais com chapa de espessura de 2,0mm e a
chapas para deslizamento da correia com espessura de 1,5mm. Pintura anti-corrosão.
Acionamento com motor redutor, figuras 2 e 3.

Rasgador de sacolas com aquecedor.
Equipamento capaz de retirar o lixo urbano domiciliar de dentro de sacos e sacolas plásticas.
Possui um tubo giratório dotado de pequenas facas em seu interior responsável por rasgar as
sacolas e uma chapa helicoidal para deslocar as sacolas na direção da boca de saída. No interior
do tubo giratório possui um rolo compressor com a função de pressionar as sacolas contra as
facas internas do tubo giratório. O rolo compressor é construído com chapas de aço carbono
1020 com 3,0mm de espessura. Usado para rasgar as sacolas, fazer a retirada do lixo dos sacos
e enviá-los para a moega. Material granulado (arroz, feijão, folhas picotadas, terra, larvas, etc),
são separados por uma peneira e depositam-se ao fundo. Esse material é encaminhado para
compostagem. O aquecedor, também chamado de fornalha é um equipamento ligado ao
rasgador de sacolas que é utilizado para produção de ar quente, que é lançado para dentro do
rasgador de sacolas, objetivando desidratar, secar, eliminar vetores, fazer a esterilização parcial
do lixo, reduzir o odor e o chorume. A alimentação do aquecedor pode ser realizada por meio
de gás GLP ou com resíduos de madeira, poda de árvores, maravalha. O rolo compressor é

construído com chapas de aço carbono 1020 com 3,0mm de espessura. As bocas de
entrada e saída são fabricadas em chapas de aço carbono 1020 com 2,0mm de espessura
e a carenagem com chapa de 1,25mm. O rasgador de sacolas possui um sistema de
classificação de resíduos conforme a granulometria dos mesmos, figuras 4 e 5.

Figuras 4 e 5. Moega de recepção e distribuição do lixo na esteira de triagem.
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Moega para recepção.
Equipamento mecânico que recebe material tratado proveniente do Rasgador de
Sacola, faz o armazenamento e direcionamento dos resíduos espalhados para a esteira
de separação e triagem. Fabricação em chapa de aço 1020 com espessura de 1,5mm,
com suportes fabricados em Viga U. Dimensões: Largura Superior- 2,0 metros
Profundidade: 1,5 metros Altura: 1,5 metros (sem suporte). Possui bocal de saída de 80
centímetros para a esteira transportadora. Pintura anti corrosão, figuras 6 e 7.

Figuras 6 e 7. Esteira de separação e triagem.

Esteira de Separação e Triagem.
Equipamento para transporte de materiais sólidos através do movimento de uma
correia posicionada e tracionada por dois conjuntos de polia, uma em cada extremidade
da esteira. Um conjunto de polia é ligado através de um eixo ao moto-redutor
(acionamento elétrico) que promove o movimento da esteira. Os conjuntos de polia são
fixados através de mancais com rolamentos na parte externa da estrutura lateral da
esteira, sendo que um conjunto de polia sendo uma com matização possui mancais
reguláveis para promover a tensão adequada na correia. A correia é composta por
superfície emborrachada e com duas lonas para aumento da durabilidade e resistência.
O deslizamento da correia é sobre a chapa de aço na estrutura da esteira. Na parte
inferior da esteira a lona desliza sobre um conjunto de roletes. Os resíduos tratados e
esterilizados, serão submetidos à triagem e separação dos recicláveis: papel, papelão,
vidros, plástico, alumínio, cobre, pet, garrafas transparentes, material orgânico e o
material inerte ou rejeito, pela equipe de separadores. A velocidade de movimento da
esteira de separação é controlada, conforme o ritmo de trabalho dos separadores. Após
a triagem os recicláveis são segregados por tipo de material (pet, lata, papelão, plástico,
etc) em bags os quais ficam atrás dos separadores. A estrutura de suporte da esteira é
composta por chapas de aço carbono 1020 cortadas e dobradas.
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Esteira Taliscada ou de elevação.
Esteira mecanizada que transporta os resíduos remanescentes, inertes ou inservíveis
(materiais que não podem ser reciclados como fraudas, papel higiênico, roupa, sapato,
etc), dirigindo-os para dentro de uma caçamba ou contêiner, cujo objetivo é a
destinação ao aterro. Esta esteira possui 8m de comprimento, figura 8.

Figura 8. Esteira taliscada, de elevação ou de Saída.

A segunda esteira, de 6m de comprimento, é para destinar os resíduos orgânicos para o
triturador. Equipamento para transporte de materiais sólidos através do movimento de
uma correia posicionada e tracionada por dois conjuntos de polia, uma em cada
extremidade da esteira. Um conjunto de polia é ligado através de um eixo ao moto
redutor (acionamento elétrico) que promove o movimento da esteira. Os conjuntos de
polia são fixados através de mancais com rolamentos na parte externa da estrutura
lateral da esteira, sendo que um conjunto de polia possui mancais reguláveis para
promover a tensão adequada na correia. A correia é composta por superfície
emborrachada e com duas lonas para aumento da durabilidade e resistência. O
deslizamento da correia é sobre a chapa de aço na estrutura da esteira. Na parte inferior
da esteira a lona desliza sobre um conjunto de roletes. A estrutura de suporte da esteira
é composta por chapas de aço carbono 1020 cortadas e dobradas.
Prensa hidráulica vertical.
Equipamento com operação através de sistema hidráulico para fornecimento de força
para compactação de plástico, papel, papelão, pet e similares. É composto de : (1)
Sistema hidráulico acionado com sistema elétrico e possui válvulas de segurança de
pressão hidráulica acoplada em bloco e válvulas de retenção; (2) Sistema de travamento
mecânico para ser utilizado em operações de manutenções ou ajustes do compactador
a ser adotados no início dos trabalhos; (3) Sinalização de segurança na cor amarela e
preta, manual de operação e manutenção da máquina.
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(4)Interligações em mangueiras hidráulicas flexíveis com terminais reusáveis; (5) Painel
de controle e proteção dos componentes elétricos, todos os componentes utilizados são
específicos de segurança todos são aprovados por órgãos de segurança; (6) Botão de
parada de emergência para garantir a parada imediata do acionamento do
compactador, que possui 01 (um) botão do tipo com retenção (pressionar e girar),
localizado na parte frontal do painel de acionamento e proteção; (7) Sistema de
segurança na parte frontal e na parte traseira composto por comando elétrico para
interrupção do acionamento do compactador enquanto as mesmas estejam abertas e
(8) Anel para aterramento do sistema elétrico, figuras 9 e 10.

Figuras 9 e 10, prensa hidráulica vertical.

Triturador de Orgânicos.
Equipamento para trituração de resíduos orgânicos resultantes do processo de
compostagem. Acionamento do sistema de trituração com Motor 5cv. Sistemas de
trituração por martelos em alta rotação. Estrutura metálica reforçada para sustentação
fabricada em perfil I de abas paralelas. Figuras 11 e 12.

Triturador de vidros.
Equipamento para trituração de garrafas e frascos de vidro. O triturador é colocado
sobre um tambor, onde são depositados os resíduos triturados após o processamento,
garantindo mais segurança a agilidade. Características do Moinho Triturador: (1)
fabricação em chapas de aço carbono, (2) funil com bocal receptor longo para proteção
do operador, (3) sistema de segurança, (4) tambor de armazenamento, (5) motor
monofásico 3/4 CV - 110/220 V, (6) capacidade de produção de até 800kgs/hora, figura
13.
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Figuras 11 e 12, Triturador de Orgânicos.

Figura 13, triturador de vidros.

Triturador de Galhos a comprado tomada de folhas.
Equipamento para triturar e picar galhos e troncos de arvores até 20centimetros em
áreas rurais e urbanas. Projetado para triturar diversos tipos de galhadas, arbustos e
folhagens. Características: (1) triturador de galhos acionado por acoplagem em tomada
de força de trator com no mínimo 60cv de potência. (2) sistema de corte com rotor com
duas ou mais lâminas fabricadas em aço especial, (3) sistema de tracionamento das
galhadas para dentro da máquina também movido pela tomada de força do trator, (4)
sistema de suporte robusto construído em perfil I, (5) montado sobre um reboque tipo
carreta com 02 rodas, (6) bocal de alimentação com formato retangular de 30cm x 20cm,
(7) rotor de suporte das facas para trituração com diâmetro de 500mm, figuras 14 e 15.
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Figuras 14 e 15, Triturador de galhos e de resíduos de podas de árvores.

Figuras 16 e 17, Suportes para sacolões Bags de transporte facilitados por 4 rodinhas.

Suporte para Bags.
Estrutura para acondicionamento de Bags (sacolas) para armazenamento de materiais
recicláveis durante o processo de separação dos resíduos na esteira de triagem.
Características: (1) fabricado em estrutura metálica com tubos de aço de 1.1/2
polegadas e espessura de 2.0 milímetros, (2) possui travas anti abertura para encaixe
dos laços dos Bags, (3) movimento facilitado através de quatro rodízios colocados na
base da estrutura metálica, (4) capacidade de armazenamento de 200 kg. Acabamento
com pintura anti-ferrugem, figuras 16 e 17.
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Figuras 18 e 19. Carriola jerica, utilizada para transporte manual de produtos e carrinho para transporte
de carga.

Carriola Jerica.
Equipamento para transporte manual de produtos. Capacidade de 450 litros, fabricada
com chapa de aço carbono. As estruturas rodam com pneu maciço, figura 18.
Carrinho de Transporte.
Equipamento de uso geral para transporte de carga. Estrutura tubular para 200Kg nas
dimensões de 145x44cm de largura, com aba de 30cm de altura, equipado com 2 rodas
montadas no eixo fixo, com 2 punhos reforçados, roda com pneu maciço, pintura epóxi,
figura 19.
Container Metálico 200 Litros.
Equipamento para transporte e armazenamento de
produtos. Capacidade de 200 litros. Fabricado com chapa
de aço Carbono, figura 20.
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Figura 20. Container Metálico 200 Litros para transporte e armazenamento

Figuras 21 e 22. Material triado e segregado, pronto para ser trabalhado.

Figuras 23 e 24. Material triado e segregado, pronto para ser trabalhado (latas de alumínio e papelão).
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Figura 25. Efetivo de colabores necessários para atender um módulo de tratamento de até 20 toneladas
ao dia.

Figura 26. Layout da Usina de Reciclagem.
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