
E-mail para contato: malu_mar@uol.com.br IES: UNESA

Autor(es) Matheus Vinicius Damasceno Gomes; Lucas Souza de Oliveira; Rodrigo da Costa Rocha de Souza; Jorge da Silva Maximo; 
Maria de Lourdes Martins Magalhães

Palavra(s) Chave(s): Resíduos sólidos. Sustentabilidade. Tecnologias limpas. Compactação.

Título: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA E COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM BASE EM UMA PERSPECTIVA 
SUSTENTÁVEL

Curso: Engenharia Mecânica

Exatas e Engenharias

RESUMO

Uma das questões ambientais mais discutidas atualmente é a problemática da geração e descarte dos resíduos sólidos. Atualmente, a produção 
desses resíduos vem crescendo numa escala relevante, o que causa inúmeros problemas de saúde pública, além dos ambientais. A avaliação do 
descarte de resíduos no ambiente ainda apresenta um relevante interesse tecnológico devido ao elevado gasto relacionado com matéria-prima, 
além da degradação ambiental. As etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos, desde a sua geração até a sua disposição final ambientalmente 
segura, demandam ações conjuntas entre o governo e a sociedade. A construção de equipamentos que minimizem os impactos ambientais é 
tratada com grande interesse industrial no sentido de atender a demanda tecnológica e ainda proporcionar um possível reuso de materiais. Nesse 
sentido, o objetivo do presente projeto é realizar a construção de um sistema de coleta e compactação de resíduos sólidos através da coleta e 
compactação dos materiais e possível reuso industrial. Em vista do exposto, considerando a importância do uso de equipamentos não agressivos 
em termos de preservação ambiental, justifica-se a realização do presente projeto, pois o mesmo contribuirá para a adequada gestão ambiental 
como método de proteção, devido a minimização dos impactos ambientais através da substituição do descarte dos resíduos sólidos no ambiente 
por um processo de compactação desses resíduos com a finalidade de serem reutilizados a partir de tecnologias limpas e a redução dos resíduos 
gerados, garantindo a sua produção e destinação em um cenário ambientalmente correto e sustentável. A metodologia utilizada consistiu no 
acoplamento de um motor elétrico na caixa de redução que fez a engrenagem girar. Uma biela com o pistão foram fixos em cada lado da 
engrenagem, onde os materiais foram compactados. Os materiais utilizados na compactação foram embalagens plásticas e de alumínio. A caixa 
de compactação foi alimentada por uma calha, onde após o processo, os resíduos eram depositados e rolavam para a caixa de armazenagem. Os 
resultados apontaram eficiência na coleta e compactação, o que demonstra que o protótipo apresenta uma satisfatória contribuição nas 
condições estudadas. Com a criação desse equipamento espera-se reduzir e reestruturar a logística do descarte dos resíduos sólidos no ambiente.
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