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RESUMO 
 
 

Frente à necessidade de alternativas de tecnologias e 
equipamentos que aumentem as taxas de recuperação de 
resíduos sólidos que atendam às exigências da Política Nacional 
de Resíduos Sólido - PNRS, esta pesquisa teve por objetivo o 
desenvolvimento de um projeto de um equipamento dedicado à 
execução de testes de taxas de recuperação e pureza em função 
da variação de parâmetros de controle. Para atendimento deste 
objetivo desenvolveu-se uma ampla pesquisa no estado da arte 
por sistemas automáticos de triagem, adaptou-se a metodologia 
de projetos modulares reconfiguráveis proposta por Pereira (2004) 
para a aplicação em um projeto de um módulo de testes, 
ampliando esta metodologia para sistemas completos de triagem. 
Desenvolveu-se uma concepção para o módulo de testes 
utilizando-se de conceitos de modularidade e reconfiguração, 
aplicando ferramentas de análise funcional, síntese funcional, 
seleção de soluções para os módulos do sistema de testes, 
permitindo a aplicação de ferramentas de auxílio as etapas de 
desenvolvimento de projetos mecatrônicos, principalmente 
ferramentas CAD para o desenvolvimento de concepções de 
projeto. Os resultados apresentam a validade da pesquisa, a 
viabilidade da aplicação das ferramentas propostas, a validade do 
desenvolvimento da bancada dedicada de testes e a validade da 
aplicação de ferramentas CAD no desenvolvimento de projetos 
conceituais. 
 
Palavras-chave: Sistema Modular. Sistema Reconfigurável. 

Sistema Automático de Triagem. 



 

 
 



 

ABSTRACT 

 
Faced with the need of technological alternatives and equipments 
to increase the rate of solid waste recovery that meet the 
requirements of the National Policy on Solid Wast - PNRS, this 
research aimed at the development  of a project of equipment 
designed for testing the rates of recovery and purity according to 
the variation in the controlling parameters. To meet this goal 
developed extensive research in state of the art for automatic 
sorting systems, has adapted the methodology of reconfigurable 
modular designs proposed by Pereira (2004) for use in a design of 
a testing module, extending this methodology for complete 
screening systems. It developed a design for the test module using 
modularity concepts and reconfiguration, applying tools of 
functional analysis, functional synthesis, selection of solutions for 
the modules of the test system, allowing the application of aid tools 
steps mechatronic development projects, mainly CAD tools for the 
development of design concepts. The results present the validity 
of the research, the feasibility of implementing the proposed tools, 
the validity of development of the the testing device and the validity 
of the application of CAD tools in the development of conceptual 
projects. 
 
Keywords: Modular System. Reconfigurable System. Automated 

Sorting System. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 O problema de disposição dos resíduos sólidos urbanos 
(RSU) não é recente para a humanidade, como também não se 
pode considerar recente o processo de utilização de materiais 
descartados para outras funções ou como matéria prima para 
outros processos de fabricação. Nos Estados Unidos da América 
(EUA), no final do século XIX, já estavam em atividade sistemas 
de gerenciamento que incluíam sistemas de incineração e de 
separação de resíduos para posterior comercialização (WORREL 
e VESILIND, 2011).  
 Com a evolução da sociedade industrializada nos séculos 
XIX e XX, e com o aumento populacional significativo nesse 
período, diversos problemas de saúde pública e de degradação do 
meio ambiente começaram a ser relacionados com a disposição 
inadequada de resíduos. Também se apresentaram evidencias de 
que os recursos naturais não renováveis não seriam suficientes a 
longo prazo com o aumento das taxas de consumo e populacional 
(WORREL e VESILIND, 2011). Tais aspectos foram precursores 
para a criação de diferentes legislações, em diferentes países, 
com a função específica de regulamentar a gestão de resíduos, 
como também de promover a adoção de processos de produção 
e consumo que diminuam o impacto negativo ambiental, social e 
econômico. Seguindo essa tendência, foi promulgada no Brasil, 
em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que 
define para os próximos anos as ações que devem ser tomadas 
pela sociedade a fim de reduzir os impactos do mau 
gerenciamento dos resíduos.  
 Está definida na PNRS uma ordem para a destinação dos 
resíduos que prioriza em ordenação decrescente: a redução da 
geração, o reuso, a reciclagem, a recuperação energética e, por 
fim, a disposição dos rejeitos dos processos anteriores em aterros 
sanitários (BRASIL, 2012). Também estão definidas no Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos as metas para adequação dos 
sistemas de gerenciamento que incluem, entre outras, o fim dos 
Lixões e Aterros Sanitários nos municípios brasileiros em 2014, 
prazo este que já foi prorrogado para 2018, e diminuição de 36% 
dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterros até o ano de 
2031 (MMA, 2015). 
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 Em função dessas metas, Campos (2013) estima que existe 
a necessidade de ampliar em 17 vezes a quantidade de resíduos 
secos a serem recuperados e reinseridos no processo industrial, 
desafio que implica no emprego de novas soluções de 
gerenciamento, incluindo a adoção de tecnologias que aumentem 
a eficiência e a eficácia dos processos de recuperação. 
 Pretendendo atender a essa necessidade, a empresa 
Premer Brazil, empresa com 14 anos de existência, atualmente 
localizada na cidade de Biguaçu, no estado de Santa Catarina,  
fabricante de prensas enfardadeiras automáticas, trituradores e 
compactadores para o segmento de aparas de sucata ferrosa, de 
alumínio e de papel, iniciou, em meados de 2012, a pesquisa por 
sistemas mecanizados de triagem automática de resíduos sólidos 
urbanos, pesquisa que deu origem à proposta desta dissertação 
de mestrado. De acordo com a investigação inicial para esta 
dissertação, pode-se observar que um dos principais entraves 
para o sucesso de um sistema automatizado de triagem está 
relacionado com a alta variabilidade dos dados de entrada. Inclui, 
também, a diversidade dos tipos de sistemas de coleta, dos tipos 
de materiais coletados, dos destinos dos materiais processados, 
dos modelos de gestão, entre outras características que implicam 
em uma ampla diversificação de soluções caracterizadas por 
baixos níveis de produtividade e recuperação em sistemas 
manuais e altos custos para sistemas automatizados. Uma vez 
identificados esses problemas, a pesquisa foi construída com o 
intuito de responder às seguintes perguntas: 
 É possível desenvolver um sistema de triagem de resíduos 
sólidos urbanos, economicamente viável, que atenda às 
necessidades do mercado nacional e que aumente a capacidade 
de produção por operador, como também os valores de 
recuperação e pureza? 
 É possível desenvolver um sistema especial de triagem de 
resíduos sólidos urbanos provenientes de coleta seletiva que seja 
automatizado, modular e reconfigurável, e que permita a inclusão 
de funções adicionais de triagem, a flexibilização de volume 
processado e o tipo de separação? 
 Uma vez elaboradas essas questões, foram buscadas as 
informações na literatura acadêmica e técnica sobre processos de 
separação de resíduos para identificação de sistemas que 
atendessem a essa demanda. Com base nas conclusões tiradas 
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dessa pesquisa, definiu-se que é necessário desenvolver uma 
metodologia para determinação dos componentes necessários 
para o projeto de uma instalação de recuperação de resíduos, 
juntamente com o desenvolvimento de um equipamento de testes 
para validação dos princípios utilizados em sistemas de separação 
mecanizados. 
 O objetivo geral da dissertação constitui-se, então, no 
  
 Desenvolvimento do projeto de um equipamento dedicado à 
execução de testes de taxas de recuperação e pureza de 
equipamentos de pré-triagem de resíduos sólidos secos em 
função da variação de parâmetros de controle. 
 
 Para alcançar e complementar o objetivo geral foram 
estabelecidos os objetivos específicos em função do referencial 
teórico e metodológico adotado: 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Identificar na esfera acadêmica e técnica os sistemas e 
equipamentos automáticos de triagem de resíduos 
sólidos, através da análise de material bibliográfico e 
avaliação de materiais técnicos de fabricantes de 
sistemas de triagem; 

 Selecionar e aplicar um referencial metodológico para o 
desenvolvimento do módulo de testes; 

 Extrapolar este referencial para o desenvolvimento de 
um sistema completo; 

 Aplicar ferramentas CAD para o desenvolvimento do 
projeto conceitual do módulo de testes, modelando os 
módulos, interfaces e montando estes em um sistema 
completo;  

  
 Para atender a esses objetivos, esta dissertação foi dividida 
em cinco capítulos.  
 No segundo, é apresentado o Estado da arte relacionado à 
contextualização dos sistemas de triagem de resíduos, às 
definições do processo de separação de resíduos, à 
caracterização dos parâmetros de desempenho e das tecnologias 
de triagem. 
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 No terceiro capítulo é descrita a metodologia para o 
desenvolvimento de um sistema automático de triagem modular e 
reconfigurável, incluindo a determinação de requisitos para 
seleção de equipamentos de triagem, a aplicação de ferramentas 
de análise de fluxos de processos, a análise da modularidade e 
reconfiguração de componentes do sistema e o desenvolvimento 
de módulos específicos, utilizando como modelo referencial a 
proposta de metodologia de projetos para sistemas mecânicos de 
precisão proposto por Pereira (2004). 
 No quinto capítulo é apresentado o conceito do projeto de 
um módulo dedicado a testes de desempenho para equipamentos 
de triagem granulométrica e balística, com aplicação de 
ferramentas CAD e adaptação de produtos existentes no mix da 
empresa Premer Brazil. 
 No sexto e último capítulo são descritos os resultados finais 
da pesquisa quanto ao atendimento dos objetivos, às dificuldades 
relacionadas à pesquisa, bem como são apresentadas 
possibilidades de trabalhos futuros e conclusões finais. 
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2 SISTEMAS MECANIZADOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

 De acordo com a pesquisa realizada pelo Grupo de 
Resíduos Sólidos da Universidade Federal de Pernambuco 
(GRS/UFPE, 2013), existem diversos sistemas de tratamento de 
resíduos sólidos urbanos. De forma geral, eles são classificados 
em quatro sistemas básicos, diferenciados quanto ao tipo de 
processo utilizado e ao tipo de produto obtido, conforme 
apresentado no Quadro 1.  É possível verificar que o sistema de 
reciclagem está diretamente relacionado ao processo físico de 
Triagem. Os outros processos, de Tratamento Biológico, 
Incineração e Aterros Sanitários, não serão tratados nesta 
dissertação, embora apresentem também um vasto campo de 
pesquisa para processos de automação. 

  
QUADRO 1 - Sistemas básicos de tratamento de resíduos sólidos 

urbanos. Adaptado de GRS/UFPE (2013). 

SISTEMAS BÁSICOS PROCESSOS PRODUTOS 

Triagem Físico 
Matéria-Prima para 
reciclagem e energia 

Tratamento Biológico Biológico 
Composto orgânico e 
energia 

Incineração Físico-químico Vapor e Energia elétrica 

Aterros Sanitários 
Físico, Químico e 
Biológico 

Biogás (Energia) e 
lixiviado 

  
 Ainda de acordo com a pesquisa realizada pelo GRS/UFPE 
(2013), a cadeia de tratamento de resíduos sólidos urbanos 
nacional pode ser resumida pelo esquema apresentado na Figura 
1. Nesse esquema, são apresentadas as principais tecnologias 
aplicadas e com tendência de implementação a médio e longo 
prazo. As cores representam de forma qualitativa as rotas com 
processos preferenciais de acordo com a PNRS, sendo que rotas 
em vermelho dizem respeito aos processos não preferenciais, 
rotas em amarelo indicam processos com algum nível de 
recuperação, mas com geração de uma parte significativa de 
rejeitos, e as rotas verdes caracterizam processos preferenciais, 
por apresentarem poucos rejeitos para disposição final. A cadeia 
de tratamento de RSU inicia pelos processos de coleta, que são 
classificados em diferenciada (coleta seletiva), quando se realiza 
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uma triagem prévia na fonte, e indiferenciada (coleta 
convencional), quando os resíduos são disponibilizados sem 
nenhuma separação prévia. 
 

 
FIGURA 1 - Cadeia de tratamento de resíduos sólidos urbanos. 

Adaptado de GRS/UFPE (2013) e ABRELPE (2014). 

 Devido a aspectos relacionados principalmente aos 
menores custos de implantação e de operação (GRS/UFPE, 
2013), a cadeia básica utilizada no país parte da coleta 
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indiferenciada para disposição em aterros sanitários, aterros 
controlados e lixões, sendo que esses dois últimos são 
considerados pela PNRS (BRASIL, 2012) como destinos 
inadequados e, portanto, têm prazo até 2018 para serem abolidos. 
Em alguns casos, o material coletado passa por instalações de 
separação de resíduos onde obtém-se matéria-prima para 
reciclagem e material orgânico para compostagem. No entanto, 
devido à mistura de resíduos orgânicos e úmidos, essa rota 
apresenta baixos valores de recuperação.  
 Uma rota alternativa para a coleta indiferenciada é o 
processo de incineração e o uso da energia resultante da 
combustão como subproduto. Essa alternativa tem ampla 
aplicação nos EUA, Japão e nos países ocidentais da União 
Europeia, mas ainda passa por aceitação no Brasil em função dos 
altos custos e dos riscos associados à geração de gases 
poluentes. Encontra-se na pesquisa do GRS/UFPE (2013) um 
melhor detalhamento desses processos que, como já citado, não 
compete a esta dissertação.  
 Partindo da rota que inicia na coleta diferenciada, os 
resíduos são coletados em, no mínimo, duas classificações: 
recicláveis secos e úmidos, sendo os primeiros direcionados para 
instalações de triagem, onde se realiza a classificação para os 
processos de reciclagem propriamente dita, e, os segundos, aos 
processos de compostagem para produção de compostos 
orgânicos. Os rejeitos dessas etapas são enviados para a 
disposição em aterros sanitários. 
 Verifica-se que em ambas as rotas apresentadas, as 
unidades onde se executa a triagem de materiais apresentam 
significativa importância para a recuperação dos Resíduos Sólidos 
Urbanos. 
   Segundo Campos (2013), essas unidades são definidas 
como: 

Instalação industrial que recebe e processa os 
resíduos sólidos urbanos domiciliares mistos 
provenientes da coleta convencional ou 
previamente separados oriundos da coleta 
seletiva, para triagem, prensagem, 
enfardamento e comercialização dos resíduos 
sólidos secos e apresentação dos rejeitos 
para coleta e disposição final em aterros 
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sanitários. No caso de utilização da tecnologia 
de tratamento biológico (TMB) realiza-se 
também a compostagem dos resíduos 
orgânicos úmidos. 

 O projeto de uma Instalação de Recuperação de Resíduos 
- IRR - depende de uma série de características específicas do 
local onde será aplicado. Essa variabilidade de características 
implica em projetos com alto grau de complexidade e variabilidade 
de soluções.  
 Os fatores que influenciam e delimitam o projeto de uma 
IRR, segundo Campos (2013), são: 
 

 Volume de material previsto para processamento; 

 Origem do material a ser processado quanto ao: 
o Tipo de coleta (convencional, seletiva diferenciada, 

seletiva - seco/molhado); 
o Tipo de veículo que irá alimentar a linha de produção 

da instalação, se compactador, com descarga no solo, 
ou se tipo gaiola, com descarga superior; 

o Composição gravimétrica do resíduo (varia com a 
característica socioeconômica e cultural da região 
atendida, como também tem característica sazonal);  
 

 Tipo de tecnologia aplicada (Triagem manual, 
semimecanizada, mecanizada, tratamento mecânico 
biológico etc.); 

 Tipo de fluxo do material no interior da unidade, se 
contínuo, descontínuo, série ou paralelo; 

 Meta de recuperação (Recuperação de materiais 
específicos com valores comerciais, atingir metas de 
recuperação conforme PNRS, produção de CDR etc.); 

 Contexto Político Econômico (Empregar mão de obra 
ociosa, atender demandas de classe, cooperativas de 
catadores etc.). 

 
 De uma forma geral, essas instalações podem ser 
classificadas em sistemas manuais e mecanizados (GRS/UFPE, 
2013). No Brasil, a maioria das instalações de recuperação em 
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operação utiliza tecnologia manual de triagem cujas 
características são: 
 

 Serem construídas para processamento de pequenos 
volumes de materiais, entre 05 e 10 t/dia, e apresentam 
baixos índices de produtividade e recuperação 
(GRS/UFPE, 2013); 

 Requerem mão de obra intensiva e estão sujeitas a 
variações de eficiência associadas à fadiga (PIEDADE e 
AGUIAR, 2010); 

 Apresentarem custo total de implantação por tonelada 
processada maior do que os sistemas mecanizados de 
grande porte, na faixa de R$ 20,00 a R$ 35,00 
(GRS/UFPE, 2013); 

 Apresentarem custos unitários de operação superiores 
aos de sistemas mecanizados devido ao uso intensivo de 
mão de obra, atingindo valores de R$ 500,00 por 
tonelada processada (GRS/UFPE, 2013); 

 Apresentarem maiores riscos para a saúde e de 
acidentes (PIEDADE e AGUIAR, 2010); 

 Apresentarem valores de recuperação na ordem de 60% 
(PIEDADE e AGUIAR, 2010); 

 Permitirem a obtenção de materiais separados com 
menor teor de contaminantes (mais puros) (PIEDADE e 
AGUIAR, 2010); 

 Apresentarem, de acordo com os valores médios obtidos 
por Campos (2013), um índice médio de recuperação por 
coletor da mesa de triagem de 92 kg/dia. 

 
 Com a concentração da população em centros urbanos nos 
primeiros anos da década de 60 do século XX, iniciou-se um 
processo de importação de instalações de recuperação de 
resíduos com tecnologia de tratamento mecânico biológico, 
instalações essas desenvolvidas para a captação de resíduos 
oriundos de coleta indiferenciada (de tecnologias francesa, 
dinamarquesa e italiana) que, na sua maioria, estão desativadas 
ou operando abaixo da sua capacidade projetada (CAMPOS, 
2013).  
 Dentre os principais problemas com essas instalações, 
citam-se as deficiências do projeto por falta de critérios no 
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diagnóstico e planejamento, com falhas na definição da 
capacidade de produção, no diagnóstico da cadeia de resíduos 
atendida e na previsão de sistemas de apoio, como disponibilidade 
de mão de obra especializada para assistência técnica e operação 
(LELIS e PEREIRA NETO, 2001). 
 Esses problemas, junto ao apoio governamental para 
criação de centrais de pequeno porte, foram responsáveis pelo 
congelamento de investimentos em tecnologias mais avançadas, 
até a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 
2010. A partir dessa diretriz, novos sistemas com níveis mais altos 
de mecanização e automação começaram a ser implantados no 
Brasil, como por exemplo as unidades de triagem mecanizada da 
empresa Loga e da Ecourbis, mostradas nas Figuras 2 e 3, 
respectivamente, instaladas na região metropolitana de São Paulo 
em 2014. As duas unidades foram projetadas para o recebimento 
de materiais com origem em coleta seletiva e têm capacidade 
nominal de processamento de 250t/dia (toneladas por dia), sendo 
o principal objetivo a recuperação de materiais recicláveis que 
ocorre segundo as etapas apresentadas nas Figuras 2 e 3. Ambas 
as centrais foram projetadas por empresas de fora do país e todos 
os equipamentos utilizados são importados. Embora tenham sido 
projetadas para a mesma capacidade e para sistemas 
equivalentes de triagem, já é possível verificar diferenças na 
ordem de operações no sistema.  
 Essa diferença é percebida já no início do processo onde, 
na central Loga (Figura 2), um processo de triagem manual separa 
os materiais volumosos, os rejeitos e vidros antes da tela Trommel 
e do rasga sacos, ao contrário da central Ecourbis (Figura 3), que 
possui um equipamento rasga sacos no início do processo e na 
sequência as telas Trommel para triagem de volumosos e finos. 
Essas diferenças já demonstram uma das características desses 
sistemas que é a possibilidade de diversas configurações de 
equipamentos para o atendimento de mesmos requisitos de 
projeto. 
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FIGURA 2 - Central Mecanizada de Triagem Loga. Estação de Transbordo Ponte. Fonte: Instituto 5 elementos (2014).
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FIGURA 3 - Central Mecanizada de Triagem Carolina Maria de Jesus. Fonte: Ecourbis (2015).
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 As principais características desses modelos de IRR são 
(PIEDADE e AGUIAR, 2010): 
 

 Processam grandes volumes de materiais, a partir de 3 
t/h, podendo atingir valores de 500 t/h; 

 Apresentam valores de recuperação na ordem de 90%; 

 Para alguns materiais, a qualidade da separação é 
inferior à obtida por separação manual; 

 São pouco flexíveis em relação a alterações na tipologia 
dos materiais para triagem; 

 Têm o custo nominal de implantação mais elevado, mas 
para grandes capacidades reduzem o custo de 
implantação por tonelada processada e diminuem os 
custos de exploração; 

 Exigem mão de obra com maior qualificação; 
 A capacidade de processamento pode atingir até 10 

vezes a capacidade de processamento manual. 

 Essas instalações envolvem a disponibilidade de grandes 
volumes de material e altos custos iniciais que só se justificam 
economicamente para produções equivalentes à de uma 
população de 250.000 habitantes (GRS/UFPE, 2013). Embora a 
maioria dos municípios brasileiros seja formada por uma 
população inferior a 30.000 habitantes, está previsto na PNRS a 
criação de consórcios regionais para que a gestão dos resíduos 
sólidos urbanos atenda níveis populacionais que justifiquem o 
investimento em sistemas automatizados. Comparando a 
evolução dos sistemas em países desenvolvidos, verifica-se a 
tendência de implantação desses processos automatizados a 
médio e longo prazo. 
 Uma característica desses sistemas, crucial para o 
desenvolvimento do problema desta dissertação, é a grande 
incerteza em relação às capacidades de atingir os valores de 
recuperação e pureza face à considerável variabilidade do 
material de entrada. Essa incerteza se reflete inclusive na falta da 
declaração dos fabricantes dos valores obtidos pelo sistema. 
 Outra característica desses sistemas é a de que os 
fabricantes responsáveis pelo projeto o fornecem como solução 
turn-key (que é uma solução já pronta). Assim, ficam responsáveis 
pela entrega do sistema completo, mesmo que não fabriquem 
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todos os equipamentos que o compõem, o que implica no 
desenvolvimento de uma metodologia que permita a seleção de 
componentes de diferentes fabricantes em função de parâmetros 
técnicos, como capacidade volumétrica, consumo de energia e 
índices de desempenho. 
 Embora os projetos apresentem grande variabilidade de 
soluções, existe uma técnica já testada de etapas de processo, 
equipamentos e princípios utilizados pelos fabricantes 
integradores. Desses sistemas, os que mais se adequam à 
proposta da dissertação são os projetos denominados na literatura 
técnica de sistemas de fluxo único ou Single-stream que, 
independente da capacidade de produção, são constituídos por, 
no mínimo, uma sequência de funções básicas, conforme 
apresentado na Figura 4. 
 

 
FIGURA 4 - Exemplo de um processo sistema Single-Stream. Autor 

(2015). 
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 As soluções tecnológicas aplicadas atualmente para 
mecanização e automação desses sistemas são classificadas de 
acordo com sua função e seu princípio de detecção e seleção de 
material. Comumente, esses equipamentos são classificados em 
reguladores de fluxo, transportadores, prensas, rasga sacos, 
separadores granulométricos, separadores densimétricos, 
separadores eletromagnéticos e separadores por sensoreamento 
ótico. Os níveis de complexidade tecnológica e os custos de 
desenvolvimento de soluções para cada tipo de dispositivo são 
significativos, sendo que os custos de aquisição desses sistemas 
circulam na ordem de dezenas de milhões de reais. Como citado 
anteriormente, a incerteza da capacidade desses sistemas em 
relação às taxas de recuperação e pureza é uma das justificativas 
para o desenvolvimento de um sistema automatizado de teste dos 
dispositivos. 
 No que diz respeito aos separadores, estes apresentam 
valores de desempenho relacionados com as suas capacidades 
de volume de processamento, consumo de energia, taxas de 
pureza e recuperação. 
 Na Tabela 1 é apresentada a classificação de princípios de 
separação identificados nas referências pesquisadas com os 
principais dispositivos mecânicos encontrados em sistemas de 
triagem. Também são avaliados qualitativamente - em função de 
valores encontrados nas referências técnicas - os valores de 
recuperação e pureza. É importante verificar que a grande maioria 
dos dispositivos não apresentam esses valores. 
 Dos dispositivos levantados, pode-se fazer uma 
classificação entre dispositivos de pré-triagem e de triagem. Leva-
se em conta nessa classificação se as saídas dos dispositivos já 
são consideradas produto final da separação, estando prontos 
para processos de prensagem ou estocagem para 
comercialização. 
 Os separadores por sensoreamento ótico e 
eletromagnéticos são geralmente utilizados como sistemas de 
triagem final, como também os processos de seleção manual. Os 
dispositivos granulométricos e balísticos, porém, têm 
características de pré-triagem, por terem como função a 
preparação dos materiais para separação final, embora em alguns 
casos os subprodutos da separação já sejam produtos finais, 
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como, por exemplo, telas de discos OCC utilizadas para 
separação de fibras de papéis corrugados. 
 

TABELA 1 - Tipos de separadores e equipamentos. Autor (2015). 
TIPO FUNÇÃO E APLICAÇÃO EM 

SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE 
RSU 

EQUIPAMENTOS Eficiên
cia 

Separadores 
Granulométricos 

Separar diferentes materiais em 
função das suas dimensões. 
Aplicados na pré-triagem de 
materiais para separação dos 
materiais em diferentes 
granulometrias. Normalmente 
são configurados para separar 
até 3 tipos de materiais - finos, 
médios e volumosos. 

Peneira Rotativa 
(TROMMEL) 

N.D 

Peneiras vibratórias N.D 

Peneiras de discos N.D 

Separadores 
balísticos 

N.D 

Separadores 
Balísticos 

Separar diferentes materiais em 
função da sua densidade ou 
forma. Utilizados na separação 
de materiais planos de 
embalagens tridimensionais, 
materiais leves de pesados. 

Peneiras de discos N.D 

Separadores 
balísticos 

N.D 

Separadores por 
fluxo de ar 

N.D 

Separadores 
Eletromagnéticos 

Separar metais de diferentes 
composições. Separadores 
específicos separam 
exclusivamente metais 
ferromagnéticos. 

Separadores 
Magnéticos 

N.D 

Separadores por 
Corrente de Focault 
(Eddy_Current) 

N.D 

Separadores 
óticos e por 
sensoreamento 

Separam diferentes materiais por 
composição ou característica 
física. São aplicados 
principalmente para separação 
de tipo de plásticos, mas podem 
separar diferentes tipos de 
papéis, metais e vidros. 

Separadores óticos 
NIR 

Até 
98% 

Separadores óticos 
Raio X 

Até 
98% 

Separadores óticos 
Cor 

Até 
98% 

Separadores metais Até 
98% 

*N.D – Não disponível. 

  

2.1 Conceito de separação 

 Processos de separação de materiais têm aplicação em 
diferentes segmentos industriais, sendo a área de mineração e 
agricultura as duas principais fontes de desenvolvimento 
tecnológico e base no desenvolvimento de equipamentos e 
processos para a área de tratamento de resíduos sólidos urbanos. 
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 De acordo com Worrel e Vesilind (2011), todo processo de 
separação está baseado em um princípio de codificação, segundo 
o qual algumas propriedades do material são utilizadas para a sua 
identificação, como propriedades magnéticas, dimensionais, 
óticas, elétricas, químicas e físicas. Segue-se a esse, um processo 
de comutação que, de acordo com Wolf (2011), pode ser realizado 
pela interação da propriedade de identificação, como no caso de 
separadores eletromagnéticos, em que a indução eletromagnética 
é utilizada para identificação e separação de materiais, ou por 
sistemas de comutação independentes da propriedade de 
identificação, como visto em equipamentos óticos, nos quais 
câmeras identificam o material e sistemas de ejeção de ar retiram 
o material do fluxo. 
 Em ambos os casos, a avaliação de desempenho de um 
processo de separação depende basicamente de como os 
materiais são distribuídos para os fluxos de saída, embora, de 
acordo com as características do processo, outros parâmetros 
devam ser acrescentados como, por exemplo, avaliações de 
métricas econômicas, energéticas e ambientais (WOLF, 2011). 
Em relação à métrica de fluxo de materiais, dois parâmetros são 
comumente aceitos para análise de desempenho, valores de 
recuperação e pureza (WOLF, 2011; WORREL e VESILIND, 
2011). 
 O valor de recuperação está relacionado com a quantidade 
de um determinado material obtido em uma saída de um 
separador em relação à quantidade total desse mesmo material 
na entrada do separador. A pureza está relacionada à quantidade 
de contaminantes encontrada em um material na saída de um 
separador. 
 Para definição quantitativa desses dois parâmetros, os 
separadores são classificados - quanto ao número de saídas - em 
binários e múltiplos. Em um separador binário, uma mistura binária 
de um material X e um material Y é desviada entre duas saídas, 
conforme esquema apresentado na Figura 5.  
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FIGURA 5 - Esquema de um separador binário. Adaptado de Worrel e 

Vesilind (2011). 

 
 Para cada saída, pode-se calcular valores de recuperação e 
pureza de um material específico, mas, para efeito prático, esses 
valores são calculados em saídas onde o material obtido é 
predominante. 
 Assim sendo, considerando que na saída 1 de um separador 
binário a quantidade de material X é predominante, e na saída 2 a 
quantidade de material Y é predominante, o valor de recuperação 
do material X na saída 1 pode ser dado pela equação (1a) e o valor 
de recuperação do material Y na saída 2 pela equação (1b). Para 
essa mesma condição, os valores de pureza do material X na 
saída 1 são dados pela equação (2a) e a pureza do material Y na 
saída 2, pela equação (2b). 
 
 Equação para recuperação em um separador Binário: 
 

𝑅𝑥1 = (
𝑋1

𝑋0
)100 = (

𝑥0−𝑥2

𝑥1+𝑥2
)100     (1a) 

e  

 𝑅𝑦2 = (
𝑌2

𝑌0
)100 = (

𝑦0−𝑦1

𝑦1+𝑦2
)100   (1b) 

 
Onde:  
Rx1, Ry2, – Recuperação em percentual do material x na saída 1 e 
do material y na saída 2. 
x0, y0 Quantidade do material x e y na entrada do separador por 
tempo (t/h); 
x1, y1– Material x e y separados na saída 1 por tempo (t/h); 
x2, y2– Material x e y separados na saída 2 por tempo (t/h); 
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 Equação para pureza em um separador Binário: 
 

𝑃𝑥1 = (
𝑥1

𝑥1+𝑦1
)100      (2a) 

e 

 𝑃𝑦2 = (
𝑦2

𝑥2+𝑦2
)100     (2b) 

 
Onde:  
Px1, Py2, – Pureza em percentual do material x na saída 1 e do 
material y na saída 2. 
x1, y1– Material 1 e 2 separados na saída 1 por tempo (t/h); 
x2, y2– Material 1 e 2 separados na saída 2 por tempo (t/h); 
 
 As equações apresentadas são definidas em função do 
fluxo de materiais (quantidade de massa por tempo), mas também 
podem ser apresentadas como um sistema estático em função da 
quantidade de massa final de entrada e saída.  
 Esses mesmos valores também podem ser apresentados 
em função de um modelo probabilístico apresentado por Wolf 
(2011) e baseados no modelo Bayesiano, conforme apresentado 
no esquema da Figura 6, em que os valores de recuperação em 
cada saída são dados pelo valor da probabilidade, r e q, de 
encontrar o material predominante.  
  

 
FIGURA 6 - Esquema de um separador binário Bayesiano. Adaptado de 

Wolf (2011). 

 Neste esquema (Figura 6), onde são identificadas, conforme 
Wolf (2011), a massa do material alvo (mT) e a massa do material 
não-alvo (mN), a distribuição dos materiais sobre os fluxos de 
saída é dada pela soma do valor da probabilidade multiplicado 
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pela massa do material correspondente (r.mT, q.mN) mais o 
material não desviado ((1-q).mN, (1-r).mT). 
 Os valores de distribuição dos materiais nas saídas são 
equivalentes aos apresentados no modelo quantitativo descrito 
por Worrel e Vesilind (2011), mas com o acréscimo das variáveis 
probabilísticas que implicam em uma descrição mais geral e na 
identificação de dois parâmetros para descrição do separador (r e 
q). Embora esse modelo apresente maior amplitude de análise e 
permita a avaliação do sistema em função dos parâmetros 
descritos, a seleção do modelo quantitativo foi considerado como 
suficiente nesta fase da dissertação, visto que a análise de 
desempenho estará fundamentada na relação entre valores de 
pureza e recuperação e parâmetros de controle em separadores, 
fato que implica na medição direta dos fluxos dos materiais em 
cada saída. 
 Para um separador Múltiplo, conforme a Figura 7, no qual, a 
partir da entrada de uma mistura de mais de dois componentes se 
obtém três ou mais saídas de cada material separado, os valores 
de Recuperação e Pureza são dados pelas equações 3 e 4 
apresentadas na sequência da Figura 7. 
 

 
FIGURA 7 - Esquema de um separador múltiplo. Adaptado de Worrel e 

Vesilind (2011). 

 Equação para recuperação do material 1 na saída 1 e assim 
por diante, em um separador Múltiplo: 
 

𝑅𝑥11 = (
𝑥11

𝑥10
)100     (3) 

 
Onde:  
Rx11– Recuperação em percentual do material 1 na saída 1. 
X10 Quantidade do material 1 na entrada do separador por tempo 
(t/h); 
x11– Material 1 na saída 1 por tempo (t/h); 
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 Equação para pureza para o material 1 na saída 1 em um 
separador Múltiplo: 
 

𝑃𝑥1 = (
𝑥11

𝑥11+𝑥21+𝑥31+⋯+𝑥𝑛1
)100   (4) 

 
Onde:  
Px1 – Pureza em percentual do material 1 na saída 1. 
X11, 21, 31, xn – Quantidade do material 1, 2, 3 ...n na saída do 
separador por tempo (t/h); 
 
 Worrel e Vesilind (2011) sugere a utilização de apenas um 
parâmetro para descrição de desempenho de um separador 
binário, definido como eficiência global dada pela equação 5. Esse 
valor se aplica somente para separadores binários, que não 
atende a maioria dos separadores de resíduos sólidos 
caracterizados por múltiplas saídas. 
 

𝐸𝑥,𝑦 = 100√
𝑥1𝑦2

𝑥0𝑦0
     (5) 

Onde:  
Ex,y – Eficiência global de separação; 
x1y2 – Material x na saída 1 e material y na saída 2 por tempo (t/h); 
x0y0 – Material x e material y na entrada por tempo (t/h); 
 
 Conforme citado anteriormente, além da descrição de 
desempenho baseada na distribuição do fluxo de materiais em 
cada saída de um separador, outras métricas de desempenho 
devem ser usadas para avaliação de um sistema de separação, 
como a avaliação econômica e ambiental ampla, considerando a 
disponibilidade de material, os custos de implantação e operação, 
o mercado consumidor, o impacto social e o custo ambiental. 
 Como a proposta desta dissertação parte da demanda 
existente por processos de separação, a métrica econômica 
considerada será específica aos custos de operação, 
considerando principalmente os valores de consumo energético 
por massa processada. Custos relacionados à aquisição e 
manutenção devem ser levantados como requisitos no 
desenvolvimento dos projetos dos equipamentos constituintes da 
planta.  
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2.2 Modelagem de sistemas de separação de Resíduos 

Sólidos Urbanos 

 O projeto de uma instalação de resíduos sólidos depende 
de diferentes fatores. Conforme Wolf (2011), normalmente se trata 
de sistemas de múltiplas saídas que podem ter características 
diferenciadas de desempenho em função do tipo de material a ser 
obtido. Por essa razão, um dos problemas encontrados para a 
definição de um sistema de separação passa pela determinação 
de um fluxo de processamento que permita o atendimento dos 
diferentes requisitos esperados em cada processo, em função dos 
critérios de desempenho relacionados aos valores de recuperação 
e pureza, aos custos de operação e aos custos de aquisição, 
específicos de cada instalação. 
 Além da dificuldade em estabelecer o fluxo de materiais 
ótimo, a definição do sistema depende da correta seleção dos 
diferentes princípios de separação que podem, em muitos casos, 
alterar a definição do fluxo de materiais. Assim sendo, o 
desenvolvimento de uma modelagem que permita uma 
previsibilidade do resultado final depende do detalhamento preciso 
das características dos materiais de entrada, da definição do fluxo 
de materiais no sistema e do comportamento desses materiais em 
cada etapa de separação. 
 A determinação das características de entrada para 
sistemas de separação de resíduos sólidos depende de fatores 
como a composição gravimétrica, que define o percentual dos 
diversos componentes encontrados na massa de entrada, da 
distribuição granulométrica, que mede a distribuição percentual 
dos diferentes tamanhos de grãos, do teor de umidade relacionado 
à quantidade de água encontrada na massa de resíduos, e do 
peso específico (NASCIMENTO, 2014). Esses valores estão 
diretamente relacionados ao tipo de coleta adotada e às 
características específicas do local atendido pelo sistema de 
separação. 
 A definição do fluxo de materiais normalmente é feita em 
função de uma rede de processos individuais distribuídos de tal 
forma a se obter os melhores resultados de desempenho. Esses 
processos individuais dependem da escolha do tipo de princípio 
de separação, dos resultados esperados e do volume de 
processamento.  
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 Segundo Wolf (2011) a modelagem mais comumente 
utilizada para análise de sistemas de separação é o cálculo 
numérico através de folhas de fluxo que podem descrever o 
desempenho de um sistema. Estas folhas podem ser 
apresentadas por diagramas conforme apresentado na Figura 8 
(WOLF, 2011). Neste exemplo é apresentado a etapa inicial de um 
processo de separação de sucata de metais onde o fluxo de 
massa do material (wt), que é dado pela quantidade de massa por 
tempo, passa por um separador Trommel com três saídas: 
materiais maiores que 80mm são direcionados para seleção 
manual em uma taxa desvio de material prevista de 7,3 % do total 
do fluxo de entrada; materiais com granulometria entre 16mm e 
80mm são direcionados para um separador magnético e têm um 
fluxo esperado de 68,7% do fluxo de entrada; materiais com 
granulometria menor do que 16mm são direcionados para saída 
de fração fina, tendo um fluxo esperado de 22,5% do fluxo de 
entrada e ainda composição de metais de 3,2% em relação ao 
fluxo de entrada. Por esse diagrama verifica-se a possibilidade de 
estimar a capacidade de processamento dos processos 
posteriores e verificar a necessidade do correto mapeamento do 
desempenho em cada etapa, pois a incerteza nesse processo 
pode levar à seleção de capacidades inadequadas.  
 

 
FIGURA 8 - Parte de folha de diagrama de uma planta de separação de 

metais com a descrição dos desvios do fluxo em diferentes 

separadores. Adaptado de Wolf (2011). 
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 No Capítulo 3 será apresentada uma modelagem baseada 
no mesmo diagrama, com o acréscimo de valores de 
desempenho, mas antes disso são apresentados os principais 
tipos de separadores e dispositivos auxiliares utilizados em 
sistemas atuais de separação. 

2.3 Tipos de separadores 

 Dentre as tecnologias de separação atualmente aplicadas 
em sistemas de recuperação de resíduos e apresentados na 
Tabela 1 (p. 32), os separadores granulométricos de tela de discos 
e os separadores balísticos são os mais difundidos como 
verificado na recorrência destes em projetos para aplicações e 
capacidades diferentes (CP, 2016, BOLLEGRAAF, 2016, 
STADLER, 2016). Em uma primeira análise, por tratar-se de 
princípios com complexidade coerente com a etapa atual de 
implantação de sistemas no Brasil (custo mais baixo e 
manutenção mais simples), será feita uma apresentação mais 
detalhada de suas características de operação e funcionamento. 
As outras soluções também serão descritas posteriormente por 
sustentarem a implementação da metodologia de modelagem do 
Capítulo 3 e por fazerem parte da pesquisa ampla realizada na 
fase preliminar da dissertação. 

2.3.1 Separadores tela de discos 

 Separadores tela de discos, Figura 9, são dispositivos com 
um histórico de desenvolvimento bastante consolidado, sendo que 
as primeiras patentes internacionais apareceram no início do 
século XX. As aplicações em tratamento de resíduos são mais 
recentes e diversas patentes de evolução tecnológica estão sendo 
editadas atualmente. A descrição desse dispositivo, conforme 
apresentada por Stubblefield e Willianson1 (1928, apud DAVIS e 
WELLER, 2013), caracteriza que: 

[...] Uma tela de disco inclui tipicamente um 
quadro no qual uma pluralidade de eixos 

                                                 
1 STUBBLEFIELD, Buford M.; WILLIAMSON, Herbert C. Rotary grizzly 

screen. United States patent US 1679593 A, 1928, 7 ago.  
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rotativos é montada paralelamente entre si. 
Em cada eixo uma pluralidade de discos é 
montada, além de um sistema de 
acoplamento que permite o giro dos discos na 
mesma direção. Os discos de um eixo se 
intercalam com os discos dos eixos 
adjacentes para formar a abertura de crivo 
entre as arestas periféricas dos discos. O 
tamanho das aberturas determina a dimensão 
e o tipo de material que passa pelo crivo. A 
rotação dos discos, que tem contorno 
irregular, agita os materiais recicláveis 
misturados para melhorar a classificação. Os 
discos rotativos também impulsionam os 
materiais de maior dimensão. A direção do 
fluxo geral estende-se desde a área de 
entrada, onde a corrente de material penetra 
na tela de disco para uma saída, onde os 
materiais de maior dimensão são colocados 
para fora. Os materiais que passaram pela 
tela são direcionados para um outro 
transportador ou caixa de coleta [...]. 

 
FIGURA 9 - (a) Vista superior e lateral esquemática tela de discos; (b) 

Tela de discos modelo Newscreen. Fontes: Davis e Weller (2013); CP 

(2015). 

 Ainda de acordo com Williams (1987), Bollegraaf (1996) e 
Davis e Weller (2013), a função das telas de discos é a de separar 
os materiais por tamanho ou tipo de material com aplicação em 
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diversos setores, como na separação de aparas de madeiras. 
Mais recentemente, vêm sendo aplicadas para separar ou 
classificar materiais recicláveis mistos nos respectivos fluxos de 
materiais similares, tais como vidro quebrado de recipientes, papel 
de jornal e papelão de papéis mistos. A classificação de tamanho 
pode ser ajustada para atender qualquer aplicação. 
 Observa-se tanto nas patentes relacionadas quanto nas 
descrições técnicas dos fabricantes que a evolução tecnológica 
está relacionada à aplicação de geometria e materiais nos discos 
para solução de desgaste e aumento de desempenho, na 
aplicação de dispositivos de troca rápida para diminuição de 
tempo de manutenção, na inserção de dispositivos de automação 
para controle e ajuste dos parâmetros de operação, como também 
a aplicação de dispositivos auxiliares, como ventiladores para 
melhoria do fluxo de produção. Essas evoluções tecnológicas 
quanto a dispositivos de troca, sistemas de configuração de 
dimensões de tela e geometria de discos possuem casos de 
proteção por patentes internacionais. O conceito e as principais 
geometrias já são de domínio público. 
 Atualmente, além de ter função de um separador de crivo, 
com ajustes de ângulo e velocidade, é possível também realizar a 
função de separação de material plano de embalagens, ou 
comumente identificados como materiais 2D para materiais planos 
e materiais 3D para embalagens, por apresentarem dimensões de 
largura, altura e profundidade sem diferenças significativas, 
conforme mostrado na Figura 10. 
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FIGURA 10 - Vista lateral esquemática de um sistema de tela de discos 

para separação de RSU. Fonte: Davis (1999). 

 O separador por de tela de discos é um separador múltiplo 
de uma entrada, podendo ter duas ou mais saídas. Usualmente, 
apresenta três saídas: uma superior, para material plano, outra 
intermediária, para materiais finos que passam pelo crivo, e uma 
terceira, abaixo, que recebe embalagens ou materiais 3D. 
 Inicialmente, pode-se estabelecer que os parâmetros 
definidores da capacidade do sistema são a largura e o 
comprimento da tela, a geometria dos discos, a distância entre os 
eixos paralelos e entre discos, o ângulo de inclinação e a 
velocidade de rotação dos eixos.  

2.3.2   Separadores Balísticos 

 Separadores balísticos (Figura 11) são equipamentos que, 
como as telas de discos, têm sua origem em equipamentos 
desenvolvidos para as áreas de mineração e agricultura. Esses 
equipamentos são compostos por telas inclinadas paralelas, 
montadas normalmente sobre um eixo excêntrico que produz um 
movimento oscilatório relativo entre as telas e a estrutura, fazendo 
com que o material que esteja sobre o equipamento seja lançado 
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para o alto em sentido ascendente (FORSLUND, 1980). Em 
função desse movimento, a partir de uma mistura de materiais se 
obtém três frações diferentes: a fração que se movimenta para a 
região mais baixa do separador é composta por materiais rígidos 
com geometria tridimensional, a segunda fração é composta por 
materiais que passam pela malha da tela e a terceira fração é 
composta por materiais planos que são retirados na zona mais alta 
do separador.  
 

  
FIGURA 11 - Vista lateral e superior esquemática de um separador 

balístico. Fonte: Forslund (1980). 

 A evolução tecnológica do equipamento é caracterizada 
pelo desenvolvimento de telas de dimensões configuráveis, como 
visto em Stadler (2000); pelo desenvolvimento de sistemas de 
transmissão de fácil fabricação e manutenção, como apresentado 
por Winter, Veit e Schreiber (2004) e por Hartner (2006). 
 Semelhante aos separadores de discos, os separadores 
balísticos têm seu desempenho configurável a partir da definição 
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dos parâmetros de dimensão de tela, amplitude e frequência de 
oscilação e dimensões da área útil.  
 Não foram encontrados no país fabricantes desses 
equipamentos e, de acordo com a busca por propriedade 
intelectual, o conceito já é de domínio público, porém, a evolução 
de telas configuráveis e sistemas de mancalização ainda estão 
protegidos por patentes internacionais. No capítulo 4 são 
apresentados dados mais específicos de capacidade de produção 
e consumo energético de acordo com o levantamento de dados de 
fabricantes. 

2.3.3   Outros separadores granulométricos 

 Além dos dois conceitos apresentados, outros dispositivos 
de separação gravimétrica são atualmente implementados em 
sistemas de separação de resíduos. Esses dispositivos são 
baseados em telas físicas, sendo que um dos principais 
dispositivos utilizados é a tela rotativa ou tela Trommel (Figura 12). 
Essa tela é caracterizada pela construção robusta e tem como 
principal função separar materiais em frações de granulometria 
diferentes. Normalmente são aplicados no início das linhas de 
triagem, com a função de eliminar materiais finos e volumosos. 
Esses sistemas também podem sofrer ajustes em suas 
propriedades de separação, sendo os principais parâmetros de 
controle a velocidade de rotação, a inclinação da tela e as 
dimensões do crivo. Além da separação gravimétrica, as telas 
Trommel podem executar funções adicionais de abertura de 
embalagens e regulagem de fluxo de alimentação. 
 No Brasil, a tecnologia já é difundida, sendo encontrados 
diferentes fabricantes para a área de preparação de resíduos de 
madeiras e mineração. 
 



54 
 

 
FIGURA 12 - Vista Isométrica de um equipamento Trommel montado e 

da tela cilíndrica. Fonte: Masias (2015). 

2.3.4 Outros separadores densimétricos 

 Separadores densimétricos utilizam as diferenças de 
densidade para separar materiais de diferentes composições. 
Duas das técnicas mais utilizadas em separação de resíduos são 
a separação em meio aquoso de plásticos e a separação de 
materiais leves por fluxo de ar. A primeira técnica tem aplicação 
na cadeia final do processo de reciclagem de plásticos e, 
atualmente, não foram encontradas referências da sua utilização 
em sistemas Single Stream. O sistema de separação por fluxo de 
ar tem aplicação principalmente na melhoria de separação de 
vidro triturado e como meio de transporte. Fluxo de ar também é 
utilizado em conjunto com separadores de disco e balísticos para 
aumentar o desempenho da separação de materiais leves. 

2.3.5   Separadores eletromagnéticos 

 Separadores eletromagnéticos são divididos em três 
princípios diferentes: separadores magnéticos, separadores por 
indução de corrente de Foucault e separadores eletrostáticos. 
 Os separadores magnéticos são a tecnologia mais difundida 
para separação de materiais ferromagnéticos. Divididos em três 
conceitos de aplicação, como apresentado na Figura 13, podem 
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ser utilizados em diferentes etapas do processo de triagem com 
funções de separar materiais ferromagnéticos ou proteger 
sistemas contra quebra. Têm sua capacidade e desempenho 
diretamente relacionados à composição do campo magnético e à 
influência desse campo no material a ser separado. 
 
 

a) b) c) 
 

FIGURA 13 - Modelos típicos de separadores magnéticos:2 a) 

Separador suspenso sobre transportador. b) Polia magnética. c) Rolo 

magnético.  Fonte: Ital (2015). 

 Separadores por indução de corrente de Foucault ou Eddy 
Current (Figura 14) são separadores utilizados para separação de 
materiais não magnéticos e têm aplicação direta na separação de 
alumínio, cobre e outros metais encontrados em RSU. Não foram 
encontrados fabricantes nacionais, embora empresas nacionais 
revendam tecnologia importada. Pelo princípio construtivo, onde 
através da variação do campo magnético em um tambor localizado 
na extremidade de um transportador se induz um campo contrário 
nos resíduos metálicos por efeito da corrente de Focault o que 
implica na repulsão destes para uma trajetória que permite o 
desvio no fluxo de materiais, as variáveis de controle de 
desempenho estão relacionadas à intensidade do campo 
magnético, à velocidade de rotação do rolo de indução e à 
distribuição do material sobre o rolo. 
 
 

                                                 
2 Os materiais ferromagnéticos são representados pela cor vermelha. 
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FIGURA 14 - Separador Eddy Current.  Fonte: Steinert (2016). 

 Separadores eletrostáticos são uma tecnologia ainda em 
desenvolvimento e que têm ampla aplicação na separação de 
plásticos triturados de sucata eletrônica. Seu princípio de 
operação se dá pelo carregamento elétrico de partículas de 
plástico por efeito triboelétrico, carregamento este utilizado para o 
desvio das partículas quando inseridas em um campo elétrico 
existente. Não foram encontradas aplicações em sistemas de 
triagem primária de RSU. 

2.3.6   Separadores por sensoreamento 

 Separadores por sensoreamento são os principais 
dispositivos de separação de materiais e permitem a separação 
de praticamente qualquer tipo de material. Seus principais 
entraves à utilização em sistemas são a complexidade de projeto 
e os elevados custos associados. Amplamente utilizados para 
separação de tipos de plásticos, papéis e metais, são 
caracterizados por altos índices de recuperação. Um dos 
principais requisitos para esse desempenho é a qualidade de 
alimentação do sistema, que depende de um controle razoável de 
fluxo de materiais para evitar as falhas por superposição dos 
materiais. 
 As principais tecnologias de detecção incluem separação 
ótica, transmissão de raios-X, fluorescência de raios-X e 
infravermelhos (PIEDADE e AGUIAR, 2010). Conforme 
apresentado na Figura 15, o princípio de operação parte do 
movimento dos materiais por um sensoreamento e a posterior 
comutação do material alvo pela ejeção de ar comprimido.  
 Não foram encontrados fabricantes nacionais dessa 
tecnologia. 
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FIGURA 15 - Esquema de funcionamento dos separadores por 

sensoreamento.  Fonte: Piedade e Aguiar (2010). 

2.4  Equipamentos auxiliares para sistemas de triagem 

 Sistemas completos de triagem possuem funções auxiliares 
às de triagem propriamente ditas. A interligação e transporte dos 
materiais por entre as unidades de separação, os processos de 
preparação dos materiais para separação, como abertura de 
embalagens, controle e distribuição do fluxo de materiais, e os 
processos de preparação dos materiais para estocagem e 
comercialização são parte integrantes aos sistemas e influenciam 
diretamente na capacidade e no desempenho dos mesmos. A 
seguir são apresentados os principais equipamentos utilizados 
paras as funções listadas e, por último, a descrição do processo 
de separação manual em esteiras coletoras. 

2.4.1 Transportadores 

 Como citado anteriormente, separadores precisam de 
sistemas auxiliares de transporte e de controle, sendo que o 
transporte está presente em praticamente todo o processo de 
separação, seja para alimentação dos equipamentos ou para 
eliminar o material descartado após o tratamento (PIEDADE e 
AGUIAR, 2010). Os principais dispositivos de transporte utilizados 
em sistemas de triagem são as esteiras transportadoras de 
correias, a exemplo da Figura 16, da empresa Ambirumo. 
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FIGURA 16 - Transportador de banda.                                                 

Fonte: Piedade e Aguiar (2010). 

 Nesse tipo de transportador, o tapete de condução dos 
materiais deve ser adaptado ao tipo e condição do material a ser 
tratado. Os transportadores são utilizados na interligação de 
dispositivos de separação. Seu desempenho influencia o custo 
final energético do sistema e a eles podem ser adaptados outros 
dispositivos, como reguladores de fluxo. Não existe um padrão 
dimensional para esse tipo de transportador, sendo que cada 
fabricante adapta a largura para o tipo de fluxo e finalidade da 
esteira (PIEDADE e AGUIAR, 2010). A empresa Premer Brazil 
possui esses equipamentos em seu mix produtivo. 

2.4.2 Reguladores de fluxo 

 Reguladores de fluxo são equipamentos que permitem o 
balanceamento do fluxo de materiais, como transportadores 
sucessivos, vibrantes, de distribuição ou de extração. Esse 
controle pode ser realizado por esteiras transportadoras, mas, 
devido à possibilidade de variação do volume de material sobre a 
mesma em sistemas que exigem um controle mais apurado, são 
adicionados limitadores de abertura de passagem (PIEDADE e 
AGUIAR, 2010). Esses dispositivos normalmente são construídos 
como um rolo de movimento contrário ao fluxo de materiais que 
mantém uma altura regular sobre o transportador e uma 
homogeneidade no fluxo de materiais (Figura 17). 
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FIGURA 17 - Regulador de fluxo de materiais Drummfeeder. Fonte: (CP, 

2016). 

2.4.3   Prensas e compactadores 

 Uma vez que os materiais são separados, devem ser 
enviados para empresas recicladoras ou estocados para a 
comercialização. Uma das principais características dos materiais 
após a separação é a baixa densidade, propriedade que é alterada 
em casos específicos por processos de prensagem. Plásticos, 
papéis, resíduos de alumínio e de ferro são normalmente 
prensados para comercialização.  
 Os modelos de prensas utilizadas em plantas de triagem 
podem ser divididos em três classes: prensas enfardadeiras 
verticais manuais, prensas enfardadeiras horizontais contínuas e 
prensas contínuas de metais. A empresa Premer Brazil é um dos 
principais fabricantes de prensas enfardadeiras do país e tem em 
seu mix de produtos prensas específicas para cada tipo de 
material. Esses dispositivos são dimensionados de acordo com a 
capacidade de produção de material. As dimensões de fardo são 
padronizadas para garantir a otimização do transporte de fardos 
em veículos rodoviários. Na Figura 18 é apresentada uma visão 
geral de uma prensa de enfardamento de material. 
 Parâmetros como densidade do fardo e capacidade de 
produção podem ser ajustados conforme o tipo de material 
prensado. 
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FIGURA 18 - Visão geral de uma prensa e enfardamento de material 

tratado. Fonte: Autor (2014). 

2.4.4   Trituradores e rasga-sacos 

 O material coletado para reciclagem é acondicionado em 
diferentes embalagens e para garantir a eficiência da separação é 
necessário realizar a abertura das mesmas. Dos equipamentos 
utilizados para operacionalização da triagem, destaca-se o rasga-
sacos, que pode ser feito de modo mecanizado (com discos 
cortantes ou pontas dilaceradoras que atuam por efeito de peso – 
Figura 19 a e b) ou sistemas que atuam por termofusão do 
plástico.  
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FIGURA 19 - (a) Rasga-sacos com discos rotativos cortantes e (b) de 

pontas dilacerantes. Fonte: Piedade e Aguiar (2010). 

 O rasga-saco mecanizado está sujeito à alteração de 
desempenho em razão da presença de objetos maciços ou 
quando há variação no tamanho das embalagens de 
acondicionamento, exigindo que se realizem testes de 
desempenho para cada sistema atendido (PIEDADE e AGUIAR, 
2010). 

2.4.5 Esteira de seleção manual 

 O processo de triagem manual pode ocorrer com auxílio de 
dispositivos mecânicos que facilitam a movimentação do material, 
sendo que o principal dispositivo utilizado para essa função são as 
esteiras de seleção. Os valores de referência para volume de 
processamento por pessoa são bastante variáveis. De acordo com 
Campos (2013), a capacidade de separação de uma pessoa em 
um dia é de 117kg para unidades com separação com esteiras 
mecânicas. De acordo com Worrel e Vesilind (2011), a velocidade 
máxima recomendada para esteira é de nove metros por minuto e 
a quantidade máxima de materiais diferentes separados por 
pessoa são três. 
 Para determinar o tipo de acionamento que deve ser 
aplicado a uma esteira para triagem manual, deve-se conhecer os 
valores de produção máximo esperado, a quantidade de materiais 
que devem ser separados, o modelo de operação e a forma de 
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alimentação. Funções adicionais devem ser atendidas como 
dispositivos de parada de emergência e controle de velocidade.  
 Um projeto comumente encontrado é o apresentado na 
Figura 20. 

 
FIGURA 20 - Modelo de esteira transportadora com triagem manual. 

Fonte: Autor (2015). 

2.5 Considerações sobre a revisão do estado da arte 

 Foi apresentado neste capítulo, além dos princípios básicos 
de separação de RSU em IRRs, as principais tecnologias de 
separação levantadas no estado da arte. De acordo com o 
conteúdo apresentado, pode-se fazer algumas considerações que 
são fundamentais para o estabelecimento do objetivo geral e do 
recorte implicitamente nele proposto.  
 A primeira consideração que se faz é sobre a amplitude e 
complexidade do projeto, visto que o projeto de um sistema de 
triagem envolve uma série de diferentes equipamentos e 
princípios de separação, o que implica no estudo de uma vasta 
gama de princípios de engenharia, desde princípios de separação 
por interação puramente mecânica até processos de separação, 
envolvendo processamento de imagens e radiação 
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eletromagnética, e isto determina que se faça um recorte no objeto 
de estudo a fim de delimitar o problema para algo passível de 
execução. 
 Partindo desta consideração e por análise das tecnologias 
expostas quanto a recorrência em diferentes sistemas, estudos e 
disponibilidade de dados de desempenho, existência de 
fabricantes nacionais e similaridade a projetos já executados pela 
empresa Premer Brazil, chegou-se à conclusão que os módulos 
de pré-triagem, especificamente os equipamentos tela de discos e 
os separadores balísticos, são equipamentos que carecem de um 
detalhamento mais aprofundado quanto a seus parâmetros de 
desempenho, e portanto são o foco do desenvolvimento do 
módulo de testes. 
 A terceira consideração se refere à necessidade da 
elaboração de um processo metodológico que auxilie o 
desenvolvimento deste módulo partindo de conceitos de 
modularidade e reconfiguração, uma vez que os testes devem 
prever a variabilidade das condições de alimentação para 
determinação da correlação entre parâmetros de entrada e 
parâmetros de desempenho e a possibilidade de testes dos dois 
princípios de separação. Esse processo, porém, não deve se 
limitar ao desenvolvimento do módulo especificamente, mas 
também permitir o desenvolvimento de um sistema de triagem 
como um todo, prevendo os mesmos princípios relacionados a 
sistemas modulares e reconfiguráveis, processo este que 
apresentado no capítulo a seguir.
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3 METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE TRIAGEM DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE MÓDULOS 

INTERNOS 

 O desenvolvimento de um sistema de triagem como citado 
no Capítulo 2 depende de um amplo espectro de informações e 
técnicas de projeto que devem ser orientadas por um processo 
metodológico, seguindo a concepção de que: 
 

[...] De uma forma geral, [...], a metodologia de 
projeto consiste em uma coleção de 
ferramentas e documentos de apoio ao 
processo de projeto, que tem por objetivo 
maior auxiliar os projetistas a tomarem as 
melhores decisões, utilizando mecanismos de 
avaliação e retroalimentação de dados, na 
busca pela melhor solução de um 
determinado problema de projeto (PEREIRA, 
2004).  

 
 Partindo do pressuposto de que o projeto de um sistema de 
triagem possui características de um sistema modular, considera-
se a definição proposta por Marimbondo (2000), em que: 
 

[...] Um sistema modular corresponde a um 
conjunto de blocos distintos com interfaces 
padronizadas, intercambiáveis entre si, que 
quando combinados uns com os outros, 
atendem diferentes funções globais, ou seja, 
geram um família de produtos que atendem 
diferentes desejos e necessidades. 

 
  E ainda, como visto no levantamento teórico, o sistema de 
triagem deve preferencialmente permitir reconfiguração em função 
das características de alta variabilidade das condições de entrada, 
buscou-se no estado da arte por metodologias de projetos 
específicas para sistemas modulares e reconfiguráveis. Por essa 
pesquisa, observou-se que a proposta de Pereira (2004) engloba 
os dois conceitos, de modularidade e reconfiguração, requisito 
fundamental para o estabelecimento desta como modelo 
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referencial para o desenvolvimento da metodologia apresentada 
neste capítulo. 
 Não cabe a esta dissertação desenvolver a discussão 
teórica sobre metodologia de projetos para sistemas modulares e 
reconfiguráveis, discussão esta apresentada com o devido 
aprofundamento em Marimbondo (2000) e Pereira (2004), mas 
sim, a adaptação do modelo teórico para o desenvolvimento de 
uma metodologia que permita atender as seguintes funções: 
 

 Desenvolver uma ferramenta de análise do processo de 
triagem de RSU em função de dados iniciais de capacidade 
produtiva, gravimetria dos materiais e mercado consumidor; 

 Desenvolver uma ferramenta para o dimensionamento de 
um sistema de triagem e de seus módulos constituintes, 
incluindo módulos auxiliares, especificamente para esta 
dissertação, o módulo de testes de equipamentos de pré-
triagem; 

 
 Conforme descrito por Pereira (2004), a metodologia de 
projetos é normalmente apresentada através de diagramas de 
fluxo, detalhados a partir de fases, comumente orientadas por uma 
lógica sequencial e caracterizadas pela conclusão de resultados 
ou saídas, que são tangíveis ou verificáveis. Para atender essas 
características, as metodologias de projeto apresentam um 
conjunto de ferramentas e documentos que, de acordo com a 
especificidade do projeto proposto, podem ou não ser usadas. 
 No desenvolvimento da metodologia proposta por Pereira 
identifica-se as seguintes fases, conforme avaliação do autor 
desta dissertação, que são apresentadas aqui resumidamente 
enquanto seus objetivos gerais: 
 
Fase I – a definição da tarefa (Etapa 1 da metodologia proposta 
por Pereira, 2004): Nesta fase, aplicando ferramentas específicas 
como síntese funcional, questionários para levantamento de 
especificação da tarefa, levantamento bibliográfico de princípios 
de engenharia e caracterização do processo quanto aos seus 
requisitos operacionais se estabelece através de documentação 
própria a função global do sistema e as especificações técnicas 
necessárias para o cumprimento da tarefa. 
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Fase II – Definição dos módulos do sistema (Etapas 2, 3, e 4): 
Nessa fase, que agrega as etapas 2, 3 e 4 da metodologia, os 
objetivos compreendem a identificação e seleção dos módulos do 
sistema baseados na análise de soluções técnicas específicas de 
sistemas mecânicos de precisão (incluindo análise cinemática e 
especificação de graus de liberdade), a definição de requisitos dos 
módulos, a construção de biblioteca de módulos para composição 
do sistema e a aplicação de ferramentas específicas de projeto de 
sistemas modulares. 
 
Fase III – Montagem da concepção e testes de aplicação (Etapas 
5, 6 e 7): O objetivo nessa fase é a montagem do conceito, 
incluindo a realização de testes, ensaios e ajustes de acordo com 
os princípios de engenharia de mecânica de precisão. Para tanto, 
desenvolve-se a análise e seleção das interfaces entre módulos, 
a avaliação da necessidade de módulos auxiliares, a avaliação da 
montagem em sistemas CAD e CAE, seguido da montagem do 
sistema e da realização de ensaios de validação em função dos 
requisitos estabelecidos.  
 
 Utilizando como referência essas fases e adaptando os 
objetivos para o desenvolvimento de sistemas de triagem e de 
seus módulos internos e auxiliares, desenvolveu-se o 
procedimento metodológico apresentado em síntese no diagrama 
da Figura 21. Nesse fluxo, usando a mesma simbologia proposta 
por Marimbondo (2000 apud PEREIRA, 2004), são apresentadas 
as principais etapas para o desenvolvimento do sistema de 
triagem. Na sequência deste capítulo, as tarefas das etapas 
iniciais serão detalhadas, com a apresentação das principais 
ferramentas a serem utilizadas para se obter os resultados 
esperados. Para a última etapa (Etapa 6), é apresentado na Figura 
26 o diagrama para desenvolvimento dos módulos do sistema que 
será aplicado para o desenvolvimento do módulo de testes no 
Capítulo 4. 
 O processo de um sistema desta complexidade não envolve 
somente o projeto do sistema eletromecânico, como também uma 
análise mais ampla como citado no Capítulo 2. Por se tratar de um 
estudo amplo e complexo, não serão considerados nesta análise 
todos esses requisitos, embora devam ser tratados no projeto final 
do sistema. 
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FIGURA 21 - Metodologia de projeto de um sistema automático de 

triagem de resíduos.  Fonte: Autor (2015, adaptado de PEREIRA, 2004). 



69 
 
 Por se tratar de um projeto com a aplicação de diferentes 
equipamentos, o atendimento de requisitos de segurança, 
ambientais, e outros especificados em normas de projetos de 
sistemas eletromecânicos serão tratados incialmente como 
atendidos pelos projetos dos módulos. Da mesma forma, um 
tratamento desses requisitos deve ser acrescentado ao projeto 
final. 

3.1 Etapa 1 – Definir a tarefa a ser cumprida pelo sistema 
automático de triagem 

 Projetar um sistema de triagem de resíduos sólidos 
depende, como citado por Wolf (2011), da determinação precisa 
dos dados de entrada, do comportamento de cada etapa do 
processo e dos objetivos do processo de triagem. Nessa etapa, 
deve-se ter como resultado a declaração de que tipo de material 
deve ser triado, como ele deve ser apresentado para 
comercialização e qual a capacidade do sistema atual e projetada. 
 Os principais dados para caracterização dos materiais de 
entrada e os objetivos do processo são apresentados a seguir com 
a indicação de ferramentas, fontes de obtenção das informações 
e forma de registro.  
 Dados de caracterização de materiais de entrada são 
principalmente o volume médio e histórico do material a ser 
processado, a gravimetria média e histórica, a granulometria, a 
densidade e a humidade (NASCIMENTO, 2014). Esta última 
influencia a qualidade do processo de triagem, mas não foram 
encontrados nesta pesquisa dados significativos para aplicação no 
processo de caracterização. 
 Os objetivos do processo estão relacionados com as metas 
do sistema de gerenciamento de resíduos e ao mercado 
consumidor de materiais recicláveis. 

3.1.1 Capacidade volumétrica 

 Os dados de capacidade volumétrica devem estar 
delimitados por três valores: produção média, variação histórica, 
expectativas de evolução de médio e longo prazo. A produção 
média é um valor mínimo para determinação do fluxo de materiais, 
mas não o suficiente, visto que a produção pode sofrer variações 
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significativas em épocas diferentes do ano. Uma avaliação do 
comportamento dessa variação, portanto, é relevante para 
determinação de estoques ou de aumento da capacidade. A 
expectativa de produção futura também é determinante para o 
provisionamento de capacidade. 
 Fontes de obtenção desses dados são os planos municipais 
de gerenciamento de resíduos sólidos previstos na PNRS; dados 
históricos fornecidos pela contratante; quantidade de pessoas 
atendidas pelo processo; avaliação dos dados históricos de 
produção de resíduos fornecidos por órgãos públicos e 
associações. 
 Na Tabela 2 é apresentado o cálculo da estimativa de 
produção de resíduos em função da população atendida e de 
metas de recuperação previstas. Neste caso, a meta de 
recuperação está baseada nas informações médias de gravimetria 
obtidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2015) e 
nas metas de recuperação previstas no mesmo plano. 
 

TABELA 2 - Cálculo de produção de resíduos potencialmente 
recicláveis para produção de uma população de 100.000 habitantes*. 

Autor (2016). 

Descrição Quantidade 

População atendida pelo sistema de coleta de RSU 
[hab.] 

100.000 

Produção média diária por habitante [kg.hab.dia]* 1,06 

Produção diária por população atendida [kg.dia] 106.000 

Gravimetria média de RSU total coletado  

Materiais inertes recicláveis [%]* 31,9% 

Materiais inertes recicláveis [kg.dia] 33.814 

Meta de recuperação [%]* 36% 

Materiais inertes recicláveis previstos [kg.dia] 14.608 

Materiais inertes recicláveis previstos [kg.h] (8 
horas/dia. 22 dias por mês) 

2.490 

Orgânicos [%] 51,4% 

Restante [%] 16,7% 

* Cálculo obtido em função dos dados médios de produção per capta obtidos 

em ABRELPE (2014) e gravimetria e metas de recuperação previstas para 
2031 obtidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2015). 
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 Estes dados podem ser documentados em uma planilha, 
conforme a apresentada na Tabela 2, ou por um questionário 
estruturado. Os valores de demanda histórica preferencialmente 
devem ser fornecidos na forma de gráficos: produção (kg) x tempo 
(dia). As variações temporais podem ser avaliadas em escalas 
diferentes se as variações forem significativas.  

3.1.2 Gravimetria do material 

 A gravimetria é a medida percentual da composição dos 
resíduos sólidos e também deve ser avaliada não somente como 
uma média, mas também seu comportamento histórico para a 
avaliação de picos de concentração de materiais em função de 
mudanças históricas no consumo do local atendido. As fontes de 
obtenção de dados para determinação da capacidade volumétrica 
e gravimetria são os mesmos apresentados para determinação da 
capacidade de produção.  
 Através dos valores de gravimetria é possível estimar os 
volumes de processamento para cada material, conforme exposto 
na Tabela 3. Como exemplo, apresenta-se os valores médios 
nacionais de gravimetria de sistemas de triagem seletiva obtidos 
na pesquisa Ciclosoft 2014 (CEMPRE, 2014) e de acordo com os 
dados de produção apresentados na Tabela 2. A partir da 
avaliação do fluxo de materiais e do cruzamento desses dados 
com a demanda do mercado consumidor, pode-se equacionar 
preliminarmente a capacidade de processamento para cada etapa 
de triagem.  
 Da mesma forma que a estimativa da capacidade produtiva, 
esses dados devem estar registrados em uma planilha ou em um 
questionário estruturado. As informações históricas também 
devem preferencialmente ser apresentadas em um gráfico tipo de 
material (% do volume total) x tempo (dia).  
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TABELA 3 - Gravimetria percentual e nominal para a produção de 
resíduos recicláveis*. Autor (2016). 

Tipo de material Percentual Produção 
média [kg/h] 

Plásticos totais  24%                 598  

Plásticos Filmes 65% 388 

Plásticos Rígidos 35% 209 

PET  34% 203 

PEAD 20% 120 

PEBD 19% 114 

PVC 2% 12 

PP 6% 36 

PS 3% 18 

Misto 16% 96 

Metais   

Ligas de ferro 4%                 100  

Ligas de alumínio 1% 25 

Ligas de cobre   

Vidros 9% 224 

Planos   

Garrafas   

Papéis 36% 896 

Ondulados   

Branco   

Jornais   

Revistas   

Kraft   

Cartão   

Misto   

Longa Vida 3% 75 

Rejeito Total 20% 498 

* Cálculo de referência equivalente à de uma população de 100.000 
habitantes e meta de recuperação de 36%. Os valores não são 
complementares visto que para os plásticos, por exemplo, uma mesma 
resina pode ser utilizada para produção de filmes ou de materiais rígidos. 
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3.1.3 Granulometria do material 

 Granulometria mede a distribuição dos diversos tamanhos 
de grãos que compõem uma mistura. O conhecimento desses 
valores permite a identificação de limites para o sistema, incluindo 
a limitação para grandes pedaços, e uma avaliação prévia do 
alcance do sistema. Na Tabela 4 são apresentados valores 
médios e variação dos diâmetros equivalentes encontrados em 
Resíduos Sólidos Urbanos, segundo Tchobanoglous et al3 (1993, 
apud NASCIMENTO, 2015), que demonstram que se pode 
determinar faixas específicas para detecção de materiais. Por 
exemplo, observa-se que os principais materiais com grãos acima 
de 305mm são papelão e papel, com a possibilidade de encontrar 
variações de entulho, plásticos e madeira. Relacionando com a 
composição gravimétrica, pode-se determinar através da 
capacidade de fluxo a necessidade de implementação de um 
separador granulométrico ou de seleção manual. 
 
TABELA 4 - Diâmetros equivalentes dos componentes de RSU. Fonte: 

Tchobanoglous et al (1993, apud NASCIMENTO, 2015). 

 
                                                 
3 TCHOBANOGLOUS, G.: THEISEN. H.: VIGIL, S. (1993). Integrated Solid 

Waste Management Engineering Principles and Management Issues. 
McGraw-Hill, Inc. 1993. 978p. 
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 Outros valores, como grau de umidade e peso específico, 
podem influenciar a capacidade do processo, principalmente na 
qualidade da separação, e devem ser avaliados mais 
profundamente no comportamento geral do sistema. O peso 
específico vai ser utilizado para dimensionamento dos 
transportadores e para dimensionamento do volume de estoque. 
O grau de umidade precisa de um estudo individualizado para se 
determinar a influência no desempenho do sistema. 

3.1.4 Mercado consumidor 

 A definição do número de saídas de um sistema de triagem 
de RSU está diretamente relacionado com as metas de 
recuperação e deve levar em conta o mercado consumidor de 
materiais recicláveis (GRS/UFPE, 2013). O levantamento prévio 
das necessidades desse mercado é fundamental para estabelecer 
as métricas de desempenho e os processos de tratamento pós 
triagem. Essa análise depende de diversos fatores técnicos e 
econômicos que podem sofrer variações históricas e dependem 
de um planejamento estratégico que não compete à discussão 
empreendida nesta dissertação.  
 Embora não se tenha a intenção de analisar o 
comportamento dessa variação, a obtenção de dados, como 
listados no Quadro 2, é fundamental para dimensionar o sistema 
de triagem. 
 

QUADRO 2 - Informações básicas do mercado consumidor para 
levantamento de requisitos de um sistema de triagem. Autor (2016). 

DADOS DO MERCADO CONSUMIDOR 

Tipo de materiais comprados 

Valores mínimos de pureza 

Valores mínimos de umidade 

Processos de pós triagem exigidos 

Volume mínimo de material  

Valores de compra praticados 

Distância até o comprador 
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 Os valores apresentados no Quadro 2 devem ser 
levantados preferencialmente nos diferentes atores da cadeia de 
reciclagem, atravessadores, aparistas e indústria recicladora, 
inclusive para prever a adoção de sistemas com índices de pureza 
mais exigentes, mas com melhor retorno financeiro. Registrar 
esses dados na planilha de caracterização de entrada permite 
uma avaliação rápida para determinação da Tarefa 2.  

3.2 Etapa 2 - Definir as etapas e o fluxo do processo 

 Como apresentado no Capítulo 2, o processo de 
modelagem mais empregado na análise de sistemas de triagem é 
o processo de diagrama de fluxos. Por esse sistema é possível 
estimar a capacidade de cada etapa de triagem em um sistema 
completo. O processo de definição dessas depende das 
especificações técnicas levantadas na Etapa 1 da metodologia 
proposta que, se forem adequadas, devem permitir a construção 
de um esquema básico de separador que represente as entradas 
do sistema e as saídas, conforme apresentado na Figura 22. 
 

 
FIGURA 22 - Esquema separador múltiplo representado sistema de 

triagem.  Fonte: Autor (2016). 
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 Esse esquema representa um separador múltiplo em que as 
saídas são resultado de processos internos de separação. A 
determinação do fluxo desses processos envolve um número 
bastante elevado de opção de configurações. Em razão disso, 
compreende-se que as práticas atuais aplicadas em processos de 
triagem (ver Figura 4, capítulo 2, p. 30), já estejam otimizadas e, 
portanto, devem ser usadas como referência para construção de 
um fluxo completo de separação, conforme apresentado na 
(Figura 23).  
  

 
FIGURA 23 - Fluxo de materiais em um sistema de triagem. Autor 

(2016). 
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 A partir desse fluxo, que leva em conta todas as divisões 
possíveis dos materiais recicláveis conforme apresentado por 
CEMPRE (2014), e da análise dos dados iniciais, deve-se 
determinar os valores de fluxo de material esperados e os valores 
de recuperação e pureza em cada etapa. Para tanto, usando o 
esquema da Figura 23, pode-se construir um novo fluxo, conforme 
exemplo apresentado na Figura 24. 
 

 
FIGURA 24 - Exemplo de um fluxo de materiais em um sistema de 

triagem com caracterização de requisitos. Autor (2016). 

  Para determinar os valores dos parâmetros em cada etapa, 
pode-se elaborar a planilha de volumes de produção apresentada 
na Tabela 5. Por essa planilha é possível estimar as capacidades 
de produção necessárias e determinar as capacidades dos 
processos subsequentes. Cruzando esses dados com as 
informações sobre capacidade de processamento dos 
equipamentos comerciais, há possibilidade de determinar quais 
princípios podem ser utilizados como solução. 
 No exemplo da Tabela 5, o processo estudado se refere ao 
processo de pré-triagem representado na Figura 24, que 
arbitrariamente, para efeito de exemplo, divide o material de 
entrada em três saídas: volumosos, rejeitos e material.1. Observa-
se que a capacidade mínima prevista de entrada deve ser cem por 
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cento da produção estimada. Os valores percentuais dos fluxos de 
saída também foram definidos arbitrariamente, visto que não 
foram obtidos valores reais. A capacidade de processamento para 
a etapa subsequente é dada pelo fluxo total descontado dos fluxos 
de saída auxiliares. 
  
TABELA 5 - Valores nominais e percentuais dos fluxos de materiais em 
um processo de separação do fluxo de triagem de RSU. Autor (2016). 

PROCESSO 1  Fluxo 
percentual 
[%] 

Fluxo 
nominal 
[kg/h] 

Capacidade esperada  100% 2.490 

Volumosos 2% 50 

Finos 0% 0 

Plásticos filmes 0% 0 

Vidros 0% 0 

Rejeitos 10% 249 

 
 Uma vez determinado a capacidade de produção o 
processo posterior é a definição preliminar dos princípios de 
solução. Essa etapa deve ser realizada pela avaliação de uma 
base de dados de soluções possíveis para cada processo que 
fundamentalmente passa pelo registro de características técnicas 
de equipamentos comerciais e da análise de dados sobre 
capacidade de processamento de processos manuais. 

3.3 Etapa 3 - Selecionar princípios de solução de cada 
etapa do processo 

 O processo de seleção de princípios de solução para cada 
etapa do processo de um sistema de triagem passa inicialmente 
pela determinação dos diferentes módulos do sistema de triagem 
e das interfaces necessárias para integração do conjunto. Essa 
etapa pode ser realizada pela decomposição funcional de um 
sistema como apresentado na síntese funcional prevista nas 
metodologias de projeto tradicionais. Por essa análise, o sistema 
de triagem pode ser representado conforme modelo esquemático 
da Figura 25, na qual o sistema foi dividido em funções de estoque, 
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transporte, preparação para triagem, triagem, preparação para 
fornecimento e controle. 
 

 
FIGURA 25 - Modelo esquemático módulos genéricos de um sistema 

de triagem. Autor (2016). 

 Para a integração desses módulos, deve-se determinar os 
requisitos de interfaceamento, baseados em características de 
compatibilidade mecânica (características geométricas, 
cinemáticas e dinâmicas), de energia (sistema de acionamento, 
sistema de potência) e sistemas de controle (software de controle, 
comunicação entre sistemas e sistema supervisório). 
 Para determinar as soluções e os requisitos de 
interfaceamanto, o primeiro passo é construir uma base de dados 
com os equipamentos e princípios de solução comerciais. Na 
Tabela 6 é apresentado um modelo de ficha de análise para 
separadores magnéticos, executada a partir do levantamento de 
dados obtidos nos catálogos de três fabricantes nacionais, 
Metalmag (2015), Steinert (2015) e Ital (2015). Devido ao grande 
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volume de informações, será apresentado nos Quadros 3 a 5 a 
análise dos princípios de alguns módulos para demonstração da 
ferramenta.  
 

TABELA 6 - Ficha de análise de dados de separadores magnéticos. 
Autor (2016). 

SEPARADOR MAGNÉTICO 

Função Separar materiais ferromagnéticos 

Princípios de 
Funcionamento 

Polia magnética 

 

Rolo Magnético 

 

Separador 
suspenso sobre 
transportador 
 

Capacidade  Não informado. 
Depende de 
ensaios. 

Não informado. 
Depende de ensaios 

Não informado. 
Depende de 
ensaios 

Desempenho Não informado. 
Depende de 
ensaios 

Não informado. 
Depende de ensaios 

Não informado. 
Depende de 
ensaios 

Posição de 
montagem 

Substitui polias de 
tração ou de 
retorno em 
transportadores 
de esteira 

Montagem à jusante 
a sistemas de 
transporte 

Montado 
suspenso sobre 
transportadores 

Interface 
mecânica 

Possui dimensões 
específicas para 
cada fabricante, 
mas todos 
permitem a 
customização. 

Depende de 
conexão mecânica e 
da previsão de 
posição para ser 
inserido no 
processo; 
Dimensões 
específicas para 
cada fabricante, 
mas permite 
customização 

Depende da 
alocação de 
espaço e conexão 
mecânica. Precisa 
de disponibilidade 
de energia elétrica 

Parâmetros de 
controle 

Rotação  Rotação Rotação; Altura 
em relação ao 
transportador 

Alteração da 
capacidade 

Mudança de 
rotação 

Mudança de rotação Mudança de 
rotação; 

Alteração de 
função 

Não é possível Não é possível Não é possível 
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QUADRO 3 - Características de reconfiguração e interfaceamento de 
transportadores de correias. Autor (2016). 

MODULO  TRANSPORTE 

Tipo de 
equipamento 

Transportador de correias 

Função Transportar materiais entre módulos, mas pode ser controlado 
para regular o fluxo de alimentação dos materiais 

Funções 
adicionais 

Regular fluxo de materiais 

Capacidade A capacidade é definida pela altura e largura livre sobre o 
transportador e pela velocidade da esteira. A mudança da 
velocidade pode ser reconfigurada pela alteração dos parâmetros 
de rotação. A potência consumida está diretamente relacionada 
ao parâmetro de rotação, inclinação do transportador e volume de 
material sobre o transportador.  

Interfaces A interface mecânica entre os outros módulos deve ser realizada 
por estrutura de adaptação como funil de alimentação e descarga, 
prevendo os ajustes para largura do transportador. O sistema de 
acionamento pode ser padronizado para garantir a 
compatibilidade com o sistema de controle, deve-se verificar se 
no caso de utilização de fabricante externo os parâmetros 
elétricos são compatíveis 

Oportunidades  Precisa de avaliação 

  
 

QUADRO 4 - Características de reconfiguração e interfaceamento de 
esteiras de seleção manual. Autor (2016). 

MODULO  TRIAGEM 

Tipo de 
equipamento 

Esteira de seleção manual 

Função Triar materiais por tipo (seleção manual) 

Funções 
adicionais 

Rasgar embalagens; controlar qualidade de materiais; controlar 
fluxo de materiais 

Capacidade A capacidade é definida pela largura do transportador, pela 
velocidade da esteira e pelo número de pessoas efetuando a 
triagem. A capacidade pode ser reconfigurada aumentando ou 
diminuindo a quantidade de triadores e o tipo de produto a ser 
triado pode ser ajustado conforme a necessidade. O número de 
triadores depende do comprimento da esteira transportadora e da 
possibilidade de se operar nos dois lados da mesma.  

Interfaces A interface mecânica entre os outros módulos deve ser realizada 
por estrutura de adaptação como funil de alimentação e descarga, 
prevendo os ajustes para largura do transportador. O sistema de 
acionamento pode ser padronizado para garantir a 
compatibilidade com o sistema de controle; deve-se verificar se 
no caso de utilização de fabricante externo os parâmetros 
elétricos são compatíveis. 

Oportunidade Precisa de avaliação 
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QUADRO 5 - Características de reconfiguração e interfaceamento de 
prensas enfardadeiras. Autor (2016). 

MODULO  PROCESSAMENTO PARA FORNECIMENTO 

Tipo de 
equipamento 

PRENSAS ENFARDADEIRAS HORIZONTAIS CONTÍNUAS 

Função Prensar e amarrar materiais (seleção manual) 

Funções 
adicionais 

Não avaliado 

Capacidade A capacidade é definida pela velocidade de movimento do 
carro compactador e está diretamente relacionada com a 
potência instalada, o tipo de material e a densidade 
especificada do fardo. A capacidade pode ser alterada em 
função da alteração da densidade e do tipo de material. A 
mudança de material exige a alteração de parâmetros de 
controle de enfardamento, pressão de compactação e de 
densidade 

Interfaces A interface mecânica já está prevista para transportadores de 
correia. O sistema de controle é integrado ao equipamento, 
sendo necessário estabelecer uma interface de comunicação 
com o controle do sistema. A 

Oportunidade Agregar controle de pressão de densidade reconfigurável para 
ajuste automático no caso de troca de material ou necessidade 
de alteração de capacidade. Desenvolver sistema de potência 
modular para aumentar capacidade em função do aumento da 
velocidade do carro de compactação. 

 
 Com os dados e a análise de interfaces e de adaptabilidade 
de cada princípio é possível determinar quais são os mais 
adequados para cada processo estabelecido no fluxo do processo. 
Além dos dados técnicos e da análise de interfaces, deve-se 
também construir uma biblioteca CAD com as características 
geométricas importantes para se elaborar um layout físico 
preliminar do sistema. Através desse layout e das fichas de análise 
dos componentes, pode-se realizar a etapa seguinte, 
caracterizada pela otimização do sistema. 

3.4 Etapa 4 - Otimizar fluxo do sistema e definir layout  

 A otimização do fluxo do sistema de triagem deve levar em 
conta a possibilidade de utilização de um mesmo recurso para 
diferentes funções e processos de recirculação para se obter 
níveis de desempenho mais altos, além de determinar processos 
de reconfiguração do sistema para ajustar capacidade de 
produção e tipo de materiais. 
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 No exemplo dos Quadros 3, 4 e 5 foram apresentados 
parâmetros configuráveis e funções adicionais dos 
transportadores, das esteiras de seleção e das prensas 
enfardadeiras horizontais. Uma vez determinado o módulo do 
sistema, verifica-se se um mesmo módulo com a devida 
reconfiguração dos parâmetros pode exercer a mesma função. No 
caso das prensas enfardadeiras, o mesmo equipamento pode 
prensar papéis, plásticos filmes e embalagens desde que se mude 
os parâmetros de controle. Assim sendo, em um sistema em que 
se obtenha os três materiais, pode-se adotar módulos de estoque 
para utilização de uma mesma prensa ajustada para os diferentes 
materiais. Nessa situação, em se tratando de equipamentos 
produzidos pela empresa Premer Brazil, o projeto hidráulico de 
controle deve passar por uma atualização, permitindo o controle 
automático da pressão de controle de densidade de fardo.  
 Outro aspecto a ser analisado é o processo de recirculação 
dentro de um sistema de triagem para garantir taxas de 
desempenho. Essa otimização depende exclusivamente da 
disponibilidade dos dados de desempenho de cada módulo, 
informação indisponível na maioria dos processos de triagem. 
 Com os processos de otimização devidamente aplicados, o 
próximo passo é a definição do layout físico, aplicando 
ferramentas CAD. Uma vez definido o layout, pode-se analisar as 
distâncias percorridas por tipo específico de material dentro do 
processo e determinar os custos operacionais relativos, obtendo 
este através da análise do custo energético, dos tempos em 
processo e custos adicionais relacionados a uso de força humana. 
Esses valores não devem ser os únicos requisitos econômicos a 
serem avaliados. Custos relativos a processos de manutenção e 
custos de aquisição também devem ser inseridos antes da 
definição do projeto final. 

3.5 Etapa 5 - Projetar a implantação e avaliar o 
desempenho 

 O projeto de implantação do sistema de triagem nesta fase 
de modelagem deve permitir: o projeto de demanda de energia; o 
projeto das áreas mínimas de alimentação, montagem do sistema 
e descarga de materiais; a especificação dos módulos com as 
interfaces mecânicas e de controle; a determinação da malha de 
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controle com a adoção de dispositivos de segurança mínimos e 
sistema supervisório adequados às normas vigentes; a avaliação 
dos custos operacionais para cada saída e as métricas de 
desempenho. 
 O projeto de demanda depende da somatória das 
demandas de energia de cada módulo e da previsão do consumo 
de energia no processo de separação. A determinação desse 
consumo deve ser avaliada em função das capacidades previstas 
do sistema e dos seus valores máximos e mínimos. 
 As especificações das áreas mínimas de implantação 
determinam os requisitos para o desenvolvimento do projeto civil 
para instalação do sistema e deve levar em conta os estoques 
necessários para garantir o funcionamento do sistema com 
regularidade de operação.  
 Para especificação dos módulos do sistema e a 
determinação da malha de controle é necessário a validação e 
identificação da relação dos parâmetros de reconfiguração com a 
capacidade de processamento dos materiais. Essa etapa exige 
que os dados estejam sustentados em ensaios reais para permitir 
o desenvolvimento da malha de controle de forma otimizada. Em 
função dessa necessidade, foi desenvolvido no capítulo 5 o projeto 
conceitual de uma bancada de teste de desempenho de módulos 
de triagem para determinação da influência da reconfiguração de 
parâmetros de controle e a influência na capacidade e no 
desempenho. 
 Uma vez determinadas essas etapas é possível avaliar os 
custos operacionais e as métricas de desempenho para cada 
configuração do sistema através da avaliação das distâncias de 
cada material dentro do fluxo de separação, do consumo 
energético nesse fluxo e do custo de recursos adicionais, como 
custo de controle ou de triagem por seleção manual.  

3.6 Etapa 6 - Projetar os módulos 

 Com o projeto do sistema é possível avaliar a oportunidade 
e a necessidade de desenvolvimento do projeto de módulos 
específicos, desde projetos adaptativos para facilitar as interfaces, 
projetos de produtos novos e de módulos auxiliares. Da mesma 
forma que se apresentou um processo para o desenvolvimento do 
sistema como um todo na Figura 21, na Figura 26 é apresentado 
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o processo para o desenvolvimento dos módulos do sistema, 
sendo que, este se aplica inclusive para o desenvolvimento do 
módulo de testes de pré-triagem, objeto desta dissertação. 
 

 
FIGURA 26 - Metodologia de projeto de um módulo do sistema de 

triagem de resíduos.  Fonte: Autor (2016, adaptado de PEREIRA, 2004). 
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 As diferenças entre o projeto do sistema completo e dos 
módulos específicos se encontra na declaração das etapas 
enquanto a especificidade dos dois projetos, sendo que com as 
devidas correções de termos o processo metodológico 
apresentado na Figura 26 é uma adaptação da metodologia 
proposta por Pereira (2004), onde a Etapa 3 - análise cinemática 
e incorporada na etapa 2 fazendo parte da análise funcional para 
identificação dos módulos. 
 Outra consideração que se apresenta, é que mesmo um 
módulo especifico de um sistema de triagem completo pode ser 
considerado como sistema partindo da definição proposta por 
Marimbondo (2000) apresentada no início deste capitulo. Assim 
sendo, o objeto módulo na Figura 26 é também tratado na 
descrição das etapas como sistema. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO DE TESTE DE 

EQUIPAMENTOS DE PRÉ-TRIAGEM 

 Conforme já citado, o desenvolvimento de um módulo de 
testes parte da necessidade de se obter informações mais 
precisas da correlação entre a variação das características dos 
materiais de entrada e os valores de desempenho do sistema de 
triagem sob teste em função da reconfiguração de parâmetros 
específicos de cada dispositivo ou princípio testado. 
 Da mesma forma, já foi introduzido que o desenvolvimento 
do estudo de todos os princípios e dispositivos aplicados em 
sistemas de triagem seria inadequado ao escopo de uma 
dissertação, sendo necessário, portanto, a seleção de um objeto 
de estudo em função de critérios estabelecidos com os 
interessados no projeto. 
 A partir de uma avaliação realizada em conjunto com a 
diretoria da empresa Premer Brazil e da pesquisa por fabricantes 
nacionais de dispositivos para triagem de resíduos sólidos 
estabeleceram-se os seguintes requisitos para seleção dos 
dispositivos a serem testados: 
 

 Falta de fabricantes nacionais; 

 Adequação às técnicas de fabricação da empresa, 
caracterizadas pela utilização de processos de caldeiraria 
pesada e processos de usinagem convencionais; 

 Similaridade a projetos desenvolvidos pela empresa 
baseados em montagem mecânica pesada, em automação 
por Controladores Lógico Programáveis, acionamento 
eletromecânicos com controle de velocidade por inversores 
de frequência, acionamentos elétricos e hidráulicos não 
proporcionais; 

 Recorrência em projetos de sistemas de triagem; 
 
 Por esses critérios, foram analisados os diferentes 
dispositivos apresentados na Tabela 1 do Capítulo 2, sendo que 
os que atenderam todos os requisitos foram os equipamentos tela 
de discos e separadores balísticos, conforme apresentado na 
Tabela 7. 
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TABELA 7 - Avaliação dos principais dispositivos em função de 
critérios de seleção para determinação dos equipamentos para testes. 

Autor (2016). 
EQUIPAMENTOS Existência 

de 
fabricantes 
nacionais 

Adequação 
as técnicas 
de fabricação 
da empresa 
Demandante 

Similaridade a 
projetos 
desenvolvidos 
pela empresa 
Demandante 

Recorrência em 
projetos de 
sistemas de 
triagem 

Peneira Rotativa 
(Trommel) 

Existente Adequados Similar Recorrentes 

Peneiras 
Vibratórias 

Existente Adequados Similar Recorrentes 

Peneiras de 
discos 

Inexistente Adequados Similar Recorrentes 

Separadores 
balísticos 

Inexistente Adequados Similar Recorrentes 

Separadores por 
fluxo de ar 

Inexistente Inadequados Tecnologia de 
transporte não 
desenvolvida na 
empresa 

Opcional 

Separadores 
magnéticos 

Existente Adequados Similar Recorrente 

Separadores por 
corrente de 
Focault (Eddy 
Curent 

Inexistente Inadequados  Tecnologia de 
separação ótica 
não encontra 
similaridade 

Opcional 

Separadores 
óticos NIR 

Inexistente  Tecnologia de 
separação ótica 
não encontra 
similaridade 

Opcional 

Separadores 
óticos Raio X 

Inexistente  Tecnologia de 
separação ótica 
não encontra 
similaridade 

Opcional 

Separadores 
óticos cor 

Inexistente  Tecnologia de 
separação ótica 
não encontra 
similaridade 

Opcional 

Separadores por 
sensoriamento de 
metais 

Inexistente  Tecnologia de 
separação 
magnética por 
sensoreamento
não encontra 
similaridade 

Opcional 
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 Uma vez que foi determinado os objetos do projeto, 
seguindo o processo metodológico apresentado na Figura 26, 
desenvolveu-se a concepção do módulo de testes para 
separadores balísticos e tela de discos, conforme apresentado a 
seguir. Algumas considerações devem ser feitas quanto às etapas 
do processo metodológico, que neste caso em específico são 
apresentadas implicitamente quanto aos resultados obtidos. 

4.1 Definição da tarefa a ser cumprida pelo sistema 

 A definição da tarefa a ser cumprida pelo sistema engloba a 
determinação da função global do sistema, seu desmembramento 
e a determinação de especificações de projeto baseadas em 
requisitos estabelecidos pelos clientes do projeto. 
 A primeira tarefa do desenvolvimento da bancada de testes 
parte da necessidade de se formular claramente a função global 
do sistema, seguido do desmembramento da mesma em funções 
parciais até que se obtenha funções elementares a partir das quais 
seja possível propor soluções diretas para execução de tal função 
(PEREIRA, 2004; MARIMBONDO, 2000).  
 Com base nessa abordagem, para o objeto em questão, a 
função principal se relaciona incialmente a testes de dois 
princípios de triagem de resíduos que apresentam ajustes de 
parâmetros específicos. Em função de se apresentar dois 
dispositivos diferentes, conforme proposto por Marimbondo 
(2000), são geradas duas variantes de funções apresentadas nos 
Quadros 6, 7 e 8.  
 

QUADRO 6 - Caracterização da função global do sistema modular de 
testes de triagem de RSU. Autor (2015) 

ENTRADAS FUNÇÃO GLOBAL DO 
SISTEMA MODULAR 

SAÍDAS 

Materiais: Resíduos 
secos misturados. 
Energia: Humana, 
elétrica, mecânica 
Sinais: elétricos, 
físicos 

Testar princípio de 
triagem de RSU secos.  

Materiais: materiais 
desagregados; materiais 
separados de acordo com a 
geometria e densidade;  
Sinais: Valores de taxa de 
recuperação, de volume 
processado, valores de consumo 
energético, valores de pureza 

OBSERVAÇÕES / RESTRIÇÕES 

Os resíduos sólidos secos a serem processados não estão misturados com material 
orgânico molhado, restos de comida, fraldas, papel higiênico etc., embora possa ser 
considerado algum nível de contaminação.  
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QUADRO 7 - Variante da função global para tela de discos. Autor (2015) 

ENTRADAS FUNÇÃO GLOBAL DO 
SISTEMA MODULAR 

SAÍDAS 

Materiais: Resíduos 
secos misturados. 
Energia: Humana, 
elétrica, mecânica 
Sinais: elétricos, 
físicos 

Testar princípio de 
triagem de RSU secos. 
Telas de discos. 

Materiais: materiais 
desagregados; materiais 
separados de acordo com a 
geometria e densidade;  
Sinais: Valores de taxa de 
recuperação, de volume 
processado, valores de consumo 
energético, valores de pureza 

OBSERVAÇÕES / RESTRIÇÕES 

Os resíduos sólidos secos a serem processados não estão misturados com material 
orgânico molhado, restos de comida, fraldas, papel higiênico etc., embora possa ser 
considerado algum nível de contaminação.  

 
 
QUADRO 8 - Variante da função global para separador balístico. Autor 

(2015) 
ENTRADAS FUNÇÃO GLOBAL DO 

SISTEMA MODULAR 
SAÍDAS 

Materiais: Resíduos 
secos misturados. 
Energia: Humana, 
elétrica, mecânica 
Sinais: elétricos, 
físicos 

Testar princípio de 
triagem de RSU secos. 
Separador balístico. 

Materiais: materiais 
desagregados; materiais 
separados de acordo com a 
geometria e densidade;  
Sinais: Valores de taxa de 
recuperação, de volume 
processado, valores de consumo 
energético, valores de pureza 

OBSERVAÇÕES / RESTRIÇÕES 

Os resíduos sólidos secos a serem processados não estão misturados com material 
orgânico molhado, restos de comida, fraldas, papel higiênico etc., embora possa ser 
considerado algum nível de contaminação.  

 

 Ainda usando como referência a análise da síntese 
funcional proposta por Marimbondo (2000), as funções globais das 
duas variantes foram desmembradas em funções parciais e/ou 
elementares, conforme apresentado no Quadro 9. Ainda, pode-se 
observar que as funções em negrito são comuns para as duas 
variantes e estão relacionadas com as funções da realização da 
execução dos testes de desempenho. As primeiras funções que 
não são comuns estão relacionadas com a especificidade de cada 
dispositivo. Esta similaridade de funções é determinante para o 
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estabelecimento de soluções comuns as duas variantes desde 
que se atenda os parâmetros específicos de cada uma. 
 
QUADRO 9 - Funções parciais e elementares das variantes da função 

global. Autor (2015) 
Funções parciais/elementares da variante 1: 
Testar princípio de triagem. Tela de discos 

Funções parciais/elementares da variante 
2: Testar princípio de triagem. Separador 
Balístico 

1.1 Montar discos; 2.1 Montar remos; 

1.2 Ajustar posição dos discos nos eixos; 2.2 Ajustar posição das malha horizontal; 

1.3 Ajustar posição dos eixos na bancada; 2.3 Ajustar posição das malha vertical; 

  2.4 Ajustar alcance; 

1.4 Ajustar ângulo de inclinação; 2.5 Ajustar ângulo de inclinação; 

1.5 Ajustar rotação dos eixos; 2.6 Ajustar rotação dos eixos; 

1.6 Ajustar área de alimentação; 2.7 Ajustar área de alimentação; 

1.7 Ajustar velocidade de alimentação; 2.8 Ajustar velocidade de alimentação; 

1.8 Retirar materiais de embalagens 
fechadas (rasgar sacos); 

2.9 Retirar materiais de embalagens 
fechadas (rasgar sacos); 

1.9 Alimentar sistema; 2.10 Alimentar sistema; 

1.10 Transmitir energia ao sistema dentro 
dos parâmetros ajustados; 

2.11 Transmitir energia ao sistema 
dentro dos parâmetros ajustados; 

1.11 Medir fluxo de massa nas saídas ; 2.12 Medir fluxo de massa nas saídas; 

1.12 Medir consumo de energia do 
dispositivo; 

2.13 Medir consumo de energia do 
dispositivo; 

1.13 Medir consumo de energia do 
sistema; 

2.14 Medir consumo de energia do 
sistema 

1.14 Calcular fluxo de produção; 2.15 Calcular fluxo de produção; 

1.15 Calcular taxa de recuperação; 2.16 Calcular taxa de recuperação 

1.16 Medir pureza nas saídas; 2.17 Medir pureza nas saídas 

  
 A segunda tarefa para atendimento da primeira etapa é a 
determinação dos requisitos e das especificações do projeto 
obtidas com os clientes interessados. As metodologias de projetos 
clássicas sugerem ferramentas e documentos para o 
levantamento destas informações conforme listadas por 
Marimbondo (2000 apud PEREIRA, 2004), incluindo levantamento 
de informações técnicas sobre o tema do projeto, ciclo de vida dos 
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produtos, questionários estruturados e não estruturados, 
aplicação de entrevistas, listas de requisitos dos clientes do 
projeto, lista dos requisitos de projeto, Matriz da casa da qualidade 
e lista de especificações do projeto. Esta sequência de atividades 
permite a elaboração de requisitos e especificações, que segundo 
Pereira (2004), “...devem ser hierarquizados de forma que os 
requisitos mais importantes tenham prioridade sobre os demais 
nas várias etapas de tomada de decisões que ocorrem durante o 
processo de projeto...” 
 Através de entrevistas realizadas com o diretor da empresa 
e com os gerentes das áreas de produção da empresa Premer 
Brazil, foram levantados os requisitos para o desenvolvimento da 
bancada, como apresentados a seguir: 
 

 Utilizar componentes comuns aos utilizados na fabricação 
dos produtos comerciais da empresa: Este requisito foi 
delimitado pela diretoria da empresa incluindo a exigência 
do uso de insumos e dispositivos que possam ser 
reutilizados em equipamentos comerciais, justificado pela 
impossibilidade, pela situação atual da empresa e do 
mercado industrial, de alocar recursos com alto valor 
agregado exclusivamente para o módulo de testes; 

 Utilizar somente processos de fabricação contidos na planta 
da empresa: A planta fabril da empresa conta com 
processos de corte de chapas e perfis de aço, usinagem 
convencional e CNC, montagem mecânica por processos de 
soldagem MIG/MAG, montagem de sistemas de automação 
e controle baseados em CLPs; 

 Adequar equipamentos comerciais para funções de 
transporte e movimentação de carga: Este requisito implica 
na utilização de transportadores padrões selecionados pelo 
volume de venda e por se adequarem a capacidades 
mínimas de processamento; 

 
 Além destes, foi avaliado a necessidade de adequar o 
sistema para dimensões mínimas de trabalho para efeito de 
comparação com resultados de equipamentos comerciais. Esta 
avaliação partiu do levantamento de dados de equipamentos 
equivalentes dos fabricantes CP (2016), Bollegraaf (2016), 
Vauché (2016) para os equipamentos telas de discos e Stadler 
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(2016), Hartner (2016) e Masias (2016) para os separadores 
balísticos, conforme apresentado na Tabela 8. 
  
TABELA 8 - Levantamento de parâmetros mínimos em equipamentos 

comerciais. Autor (2016). 
 Separador 

Balístico 
Separador de Telas 
de discos 

Capacidade mínima de produção [t/h] 3 - 

Largura mínima [mm] 1500 1240 

Comprimento mínimo [mm] 4200 3200 

Distância mínima entre eixos [mm] - 203 

Diâmetro mínimo de discos [mm] - 253 

Número mínimo de remos 4 - 

Dimensão mínima de malha [mmxmm] 50x50 50x50 

Rotação do eixo [rpm] 0-200 - 

Ângulo de inclinação [º] 9 a 25 0 a 16 

Relação potência capacidade de 
produção [kw/t] 

1,33 - 

Peso mínimo do equipamento [kg] 6000 1840 

 
 Utilizando como referência estes valores mínimos, quando 
possível, visto que nem todos os valores foram obtidos na 
pesquisa, e usando os critérios descritos foi desenvolvido a 
concepção do módulo de testes. É importante ressaltar que não 
foram utilizadas todas as ferramentas disponíveis para 
determinação das especificações técnicas, principalmente pelo 
fato de os critérios estabelecidos pelos clientes interessados já 
limitarem muito as possíveis soluções a serem aplicadas. Na 
apresentação das soluções previstas para os módulos a seguir, 
esta decisão fica mais clara. 
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4.2 Identificação dos módulos que compõe o sistema 

 A análise da síntese funcional junto a avaliação das funções 
similares permite a determinação a construção do esquema 
funcional conforme apresentado na Figura 27.   
  
 

 
FIGURA 27 - Esquema funcional do módulo de testes. Autor (2015). 

 Percebe-se pelo esquema funcional que o sistema pode ser 
dividido entre módulos de regulagem de fluxo, teste de 
desempenho, controle de parâmetros de operação e de aquisição 
de dados do sistema.  
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 Como um dos requisitos para elaboração do projeto foi a 
utilização de dispositivos e soluções existentes na produção de 
produtos comerciais da empresa, o desenvolvimento da 
concepção do projeto mecânico foi elaborado intuitivamente pelo 
autor, partindo do princípio de que o mesmo possui o 
conhecimento dos processos, dispositivos e materiais disponíveis 
para execução do produto.  
 Para a elaboração do projeto eletroeletrônico, também em 
função do critério de utilização de dispositivos comuns aos 
projetos comerciais da empresa, a avaliação da solução ficou 
restrita à verificação da compatibilidade dos dispositivos com a 
aplicação no conceito. Dessa forma, uma concepção inicial foi 
elaborada conforme as Figuras 28, 29 e 30, apresentadas e 
detalhadas na sequência. 
 De acordo com essa concepção, o equipamento foi dividido 
em três módulos distintos: um módulo com a função de regular o 
fluxo de alimentação, outro responsável pela triagem do material 
e, um terceiro, responsável pela medição da massa obtida nas 
diferentes saídas do dispositivo de triagem. 
 

 
FIGURA 28 - Conceito módulo de teste de dispositivos de triagem de 

resíduos sólidos. Autor (2015). 
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4.3  Módulo regulador de fluxo 

 Os testes do dispositivo de triagem dependem diretamente 
do controle do fluxo de alimentação do material. Esse controle de 
fluxo, por sua vez, pode ser executado por diversas soluções com 
diferentes níveis de exatidão e precisão. Por se tratar de 
dispositivos de processamento de fluxo contínuo, o controle do 
fluxo por batelada foi inicialmente descartado e, de acordo com a 
avaliação dos dispositivos existentes no mercado e em função dos 
critérios de facilidade de produção e compatibilidade com os 
equipamentos produzidos pela empresa, o desenvolvimento da 
solução foi baseada nos sistemas drummfeeder montados sobre 
transportadores inclinados (Figura 29). 
 A opção por esse conceito permitiu o desenvolvimento de 
uma estrutura de suporte para transportadores padrões, 
executados para prensas enfardadeiras de papel e plásticos. As 
dimensões pré-estabelecidas foram definidas em função das 
dimensões mínimas apresentadas pelos concorrentes e dos 
transportadores com maior volume de produção anual na empresa 
que, neste caso, são transportadores com um metro de largura útil. 
 Para o controle de fluxo contínuo, os principais parâmetros 
envolvidos são as dimensões úteis de abertura, a velocidade e o 
ângulo de inclinação do transportador. Em relação a esses 
parâmetros, os passíveis de ajuste em operação são a velocidade, 
a altura de passagem e o ângulo de inclinação, visto que a largura 
do transportador é fixa. Embora a abertura do transportador possa 
ser controlada por uma porta fixa, a opção por um tambor rotativo, 
com rotação contrária ao movimento do transportador, oferece 
uma proteção para o entupimento da abertura e garante maior 
homogeneidade da camada de material sobre o transportador. 
 Inicialmente, considerando que a intervenção na abertura do 
transportador e no ângulo de inclinação tem uma baixa frequência, 
a princípio estimada em horas, o mecanismo desses parâmetros 
foi elaborado para ajuste manual. Uma avaliação após um número 
significativo de testes pode ser feita para verificar a necessidade 
do controle em tempo real e de um ajuste em função do tipo de 
material. Um critério importante para a decisão desse controle 
será o desempenho do dispositivo de triagem em função do tipo 
de material. 
 A velocidade do transportador, em compensação, já é um 
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parâmetro controlado por acionamento eletromecânico e inversor 
de frequência nos equipamentos fabricados e, portanto, será 
adotado no dispositivo de controle de fluxo, como também o 
controle de velocidade do tambor regulador de fluxo.  
 Para executar a medição de consumo de energia do 
dispositivo, a solução incialmente adotada é a utilização das 
funções disponíveis do inversor de frequência utilizado. 
  
 

 
FIGURA 29 - Módulo de regulagem de fluxo de alimentação. Autor 

(2015). 

4.4 Módulo de triagem e de medição de fluxo de produção e 
recuperação 

 Os dispositivos de triagem baseados em princípio 
granulométrico e balístico, como visto no Capítulo 2, são aplicados 
nos sistemas com a função de gerar duas ou mais frações de 
material em razão das suas dimensões, geometria e densidade. 
No caso específico desta dissertação, os dois conceitos, 
separador tela de discos e separador balístico, têm a função de 
gerar três frações específicas do material de alimentação: uma 
fração de material plano, ou comumente definida como 2D, 
composto na sua maioria por fibras de papel e plásticos; uma 
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fração de embalagens ou material 3D, composta na sua maioria 
por embalagens plásticas, de vidro e metálicas, como também por 
outros produtos com facilidade de rolamento; uma terceira fração 
composta por materiais iguais ou menores do que a dimensão da 
malha do dispositivo, composta principalmente por uma fração fina 
de materiais diversos.  
 De acordo com o diagrama funcional, os parâmetros que 
determinam o desempenho e a aplicação destes dispositivos são 
as características da malha de crivagem, a rotação dos discos, a 
frequência e alcance de oscilação do separador balístico e a 
inclinação do plano de separação. 
 
  

 
FIGURA 30 - Módulos de triagem e medição de massa das saídas do 

dispositivo. Autor (2015). 

 As características da malha de crivagem dependem do 
princípio de operação, da geometria dos discos e das distâncias 
verticais e horizontais da malha. Para avaliar o desempenho das 
telas de disco foram selecionadas três geometrias de discos 
conforme recorrência em equipamentos dos fabricantes 
concorrentes. As geometrias selecionadas são apresentadas na 
Figura 31. As dimensões de largura e comprimento útil total 
também são determinantes na definição da capacidade de 
produção dos dispositivos e, pelo critério de comparação, foram 
definidas em função dos menores valores obtidos nas referências 
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dos concorrentes. Para realizar o ajuste do tamanho horizontal da 
malha para o separador de discos, o conceito adotado foi um 
sistema de fixação rápida sobre um eixo quadrado perfurado. Para 
definição das dimensões da malha vertical, o suporte dos mancais 
dos eixos permite o ajuste das distâncias entres eixos (Figura 32). 
  

 
FIGURA 31 - Geometria dos discos do separador de tela. Autor (2015). 

 

 

 

FIGURA 32 - Ajuste de malha do separador de discos. Autor (2015). 

Para ajuste das dimensões da malha do separador 
balístico, o conceito mencionado prevê o reposicionamento 
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manual das divisões internas do remo balístico, conforme Figura 
33. Para ajuste da amplitude do alcance do remo balístico, a 
solução adotada foi o reposicionamento da posição de um mancal 
excêntrico, a fim de permitir duas distâncias relativas diferentes 
entre os remos (Figura 34). Uma avaliação em teste deve ser 
prevista a fim de estabelecer a influência efetiva deste alcance no  
desempenho do separador. 

 

 
FIGURA 33 -  Separador balístico: alteração da dimensão da tela de 

crivagem. Autor (2016). 

 

 
FIGURA 34 - Separador balístico: amplitude de deslocamento relativo 

dos remos. Autor (2016). 
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 O controle de velocidade dos eixos da tela de discos e da 
frequência de oscilação do separador balístico, conforme a 
semelhança de funções prevista no Quadro 9, foi estabelecido em 
função de um sistema de acionamento eletromecânico e inversor 
de frequência. O conceito de transmissão definido para o sistema 
de acordo com os critérios de reutilização de insumos e facilidade 
de montagem foi o de transmissão por engrenagens/correntes. 
Esse sistema já é adotado em prensas enfardadeiras para 
acionamentos lineares do carro de agulhas do sistema de 
amarração e podem ser ajustados para distâncias de eixos 
diferentes quando necessário (Figura 35). 
 

 
FIGURA 35 - Sistema de transmissão por correntes. Autor (2016). 

 Para o sistema de medição de fluxo de material, o conceito 
adotado foi a medição de massa por sistema de células de cargas 
nas três saídas de separação. O dimensionamento preliminar 
prevê um volume máximo determinado em função das alturas 
máximas permitidas para aplicação de um transportador de 
alimentação padrão, embora o sistema permita a adaptação para 
sistemas com alturas maiores ou, ainda, coleta por outros 
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transportadores que podem prever um volume de material 
processado mais significativo para a validação dos testes de 
desempenho. Essas opções, porém, envolvem a adição de 
maiores custos e devem ser adaptadas em linhas já existentes ou 
ainda em sistemas definitivos. 

4.5 Sistema de controle 

 O sistema de controle selecionado para o conceito deste 
projeto seguiu o critério de disponibilidade nos equipamentos 
comerciais da empresa e na adequação deste sistema aos 
requisitos do protótipo.  
 Em resumo, as principais funções do sistema estão 
relacionadas ao controle do fluxo de alimentação, dadas pelo 
controle de rotação do transportador e do tambor do regulador de 
fluxo, ao controle dos parâmetros de triagem dos dois princípios 
de teste, que preliminarmente ficaram restritos à rotação dos eixos 
e à medição de parâmetros que permitam a definição dos índices 
de desempenho de cada dispositivo em cada condição pré-
estabelecida de teste. 
 Como a empresa já utiliza Controladores Lógicos 
Programáveis para automação dos equipamentos, a opção natural 
foi a adoção desse dispositivo para a automação do protótipo. 
Para controle da rotação dos acionamentos também foi adotado o 
princípio de acionamento por inversores de frequência e 
motorredutores, com motores de indução trifásicos. As balanças 
de fluxo, embora não utilizadas com esse princípio, também 
adotaram o conceito aplicado em balanças de controle de 
alimentação de prensas enfardadeiras de sucata de alumínio. Os 
valores de consumo de energia estão baseados no 
acompanhamento dos parâmetros fornecidos pelos inversores 
que se apresentaram como solução mais viável economicamente. 
O desafio se restringe à forma de obter esses valores dos 
dispositivos de acionamento, uma vez que essas funções não são 
utilizadas nos sistemas de automação dos equipamentos da 
empresa. 
 Para monitoramento e registro dos valores de desempenho, 
a adoção de um software SCADA, com licença livre, se tornou a 
opção mais viável dentro dos requisitos econômicos. 
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5 CONCLUSÃO 

 Esta pesquisa foi realizada com o objetivo geral de 
desenvolver o projeto de um equipamento dedicado à execução 
de testes de taxas de recuperação e pureza. Para atendimento do 
mesmo, foram traçados objetivos específicos. 
 O primeiro objetivo específico foi o de realizar uma ampla 
pesquisa no estado da arte sobre sistemas e equipamentos 
automáticos de triagem de RSU, cujos resultados foram 
apresentados no capítulo 2 desta dissertação. O estado da arte 
permitiu obter um entendimento da amplitude do campo de 
pesquisa e principalmente identificar os principais desafios para 
solução do problema proposto. Dentre os desafios, o 
desenvolvimento de um processo analítico que permitisse a 
correta seleção de um fluxo do processo e da determinação dos 
requisitos mínimos para dimensionamento de cada módulo do 
sistema, incluindo por análise de critérios estabelecidos com as 
partes interessadas no projeto, a seleção dos equipamentos para 
serem testados no equipamento de testes. Foi possível também 
determinar os limites atuais para aplicação de sistemas 
automáticos, fundamentados pelas análises realizadas pelo 
GRS/UFPE (2013), como sustentar a viabilidade e importância da 
pesquisa frente aos desafios propostos pela PNRS. 
 No capítulo 3 foi apresentado a adaptação da metodologia 
de projetos reconfiguráveis de Pereira (2004) para o 
desenvolvimento de uma instalação de triagem, incluindo um 
processo para o desenvolvimento do módulo de testes em 
específico. Através do desenvolvimento do processo metodológico 
e da análise dos dados necessários, observou-se a necessidade 
do aprofundamento do estudo de correlação entre dados de 
gravimetria, granulometria e capacidade de produção com 
parâmetros de controle dos equipamentos de triagem, 
principalmente em equipamentos de triagem granulométrica e 
balística em razão da deficiência de dados precisos de 
desempenho. Também se verificou nesse processo que a 
amplitude do desenvolvimento de uma instalação de triagem 
demanda um nível de produção de informações técnicas que ficou 
inviável para o escopo de uma dissertação de mestrado, sendo 
que as etapas de detalhamento e de aprofundamento previstas 
não foram possíveis de serem desenvolvidas. 
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 No capítulo 4 apresentou-se o projeto conceitual de uma 
bancada de testes de dispositivos de triagem sustentado pela 
necessidade de levantamento de dados precisos de correlação 
entre características dos materiais de entrada e parâmetros de 
controle de desempenho. Em função da adaptação de módulos e 
equipamentos existentes no mix de produtos da empresa 
demandante, é possível viabilizar a construção deste dispositivo, 
uma vez que o resultado desta dissertação implique na decisão 
estratégica da empresa de desenvolvimento da instalação de 
triagem como um todo ou de módulos específicos. 
 Quanto ao atendimento do objetivo geral, pode-se 
determinar que o mesmo foi concluído, embora não se tenha 
executado a montagem física do equipamento, visto que o 
desenvolvimento da pesquisa no nível mais amplo como o 
apresentado permitiu a sustentação para o desenvolvimento de 
etapas detalhadas mais específicas, e o desenvolvimento do 
conceito do projeto atendeu as condições necessárias para prever 
a fabricação do mesmo pela empresa demandante, desde que se 
tenha as condições necessárias de disponibilidades dos 
equipamentos selecionados, fato que não ocorreu antes da 
finalização desta dissertação. 
 Outra análise que pode ser feita é a necessidade da revisão 
do processo metodológico aplicado na fase inicial da pesquisa, 
principalmente relacionada à adoção de técnicas de identificação 
do escopo, que em diversos momentos sofreu alterações, 
principalmente pela preocupação em se ter um problema mais 
exequível no aspecto de desenvolvimento de um modelo físico, e 
que levou a análises precipitadas de possíveis problemas, que não 
se sustentaram sem a pesquisa do sistema completo. Também é 
necessária essa revisão em relação ao gerenciamento de tempo, 
que foi comprometido pelo uso equivocado em alguns momentos, 
em pesquisas de justificativas para o desenvolvimento de 
instalações automáticas, visto que estas já se apresentavam 
suficientes na proposta da dissertação. 
 Em relação à aplicação de ferramentas e conhecimentos 
específicos de mecatrônica, o desenvolvimento desta dissertação 
validou o estudo de metodologia de projetos, o uso de ferramentas 
CAD para desenvolvimento de projetos conceituais e o 
conhecimento integrado de mecânica, eletroeletrônica e sistemas 
para análise de interfaces de modularização. 
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 De acordo com as considerações acima listadas, pode-se 
concluir que o objetivo geral proposto por esta pesquisa dentro da 
proposta de desenvolvimento de máquinas especiais do programa 
de pós-graduação de mecatrônica foi atingido, principalmente pela 
importância e validade da pesquisa, dado que a mesma abre um 
amplo espaço de desenvolvimento de conhecimento aplicado de 
mecatrônica, permitindo sugerir uma lista de trabalhos futuros, 
como também campos de pesquisa possíveis. 
 Em relação às perguntas problema listadas na introdução, 
pode-se afirmar que é possível desenvolver um sistema de 
triagem de RSU, proveniente da coleta seletiva, automatizado, 
modular e reconfigurável que permita a inclusão de funções 
adicionais de triagem, a flexibilização de volume processado e o 
tipo de separação, desde que se obtenha dados mais exatos de 
desempenho do sistema, o que justifica o desenvolvimento do 
projeto da módulo proposto e o estudo mais aprofundado da 
correlação entre os dados de entrada e os parâmetros de controle 
dos diferentes módulos de separação. Dessa forma, a viabilidade 
econômica que é sustentada pelo estudo realizado pelo 
GRS/UFPE (2013) para capacidades inferiores à produção de 
uma população equivalente a 250.000 habitantes só pode ser 
confirmada após a aplicação em um estado de caso real. 
 Dadas as considerações finais, são sugeridos como 
trabalhos futuros: 
 

 Detalhamento e aplicação em caso real do procedimento de 
desenvolvimento de uma instalação de recuperação de 
resíduos; 

 Construção e desenvolvimento de ensaios de desempenho 
dos módulos de triagem aplicados nas instalações de 
recuperação de resíduos; 

 Pesquisa e desenvolvimento de sistemas de triagem por 
sensoreamento; 

 Pesquisa e desenvolvimento de sistemas de controle de 
processos de incineração, produção de CDR e 
compostagem; 

 Pesquisa e desenvolvimento de modelagem matemática e 
sistemas de otimização de processos de triagem. 
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