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1. Resumo 

O projeto tem como objetivo, o desenvolvimento de um equipamento de 

compactação de lixo que funciona de forma autônoma, utilizando uma fonte de 

energia natural (solar) abundante em nosso país.  

Atualmente apenas uma instituição privada é capaz de produzir o mesmo 

desenvolvimento tecnológico, visando a diferenciação do produto/serviço oferecido 

pelo mercado, almejamos produzir nosso protótipo pelo melhor mix de custo e 

produtividade. 

2. Introdução 

A humanidade ao longo de seu processo evolutivo vem produzindo cada vez 

mais dejetos sólidos provenientes de diferentes atividades desde as mais básicas 

como se alimentar até mandar um homem a lua.  O não tratamento adequado 

destes dejetos podem ocasionar sérios problemas ambientais e aos próprios seres 

humanos, por isso o seu correto tratamento e armazenamento é necessário, porem 

tal processo leva a um grande problema de logística que em parte é de 

responsabilidades das prefeituras de cada cidade e parte é de responsabilidade do 

cidadão ou empresa responsável pelo espaço como condomínios, indústrias, 

parques, locadora de eventos entre outros empreendimentos. 

Este projeto consiste em produzir um compactador de lixo a energia solar de 

porte médio a fim de justamente facilitar a parte da logística que não é coberta pelo 

sistema da prefeitura assim como facilitar os métodos empregados, reduzir custos e 

problemas que o acumulo de lixo traz principalmente para quem produz uma 

quantidade de lixo considerável grande e tem que desloca-lo e dispor de espaço 

especial para armazenamento. 

Um compactador de lixo é de grande importância para qualquer um que deseje 

reduzir o volume de lixo acumulado e consequentemente a quantidade de sacos de 

lixo utilizado, permitindo também a  diminuição de locais de armazenagem, além de 

diminuir as frequências de recolhimento de lixo facilitando a logística, não 

necessitando de caminhões especiais e ao mesmo tempo carregando grande carga.

  

A energia solar é limpa e renovável, portanto apresenta muitas vantagens 

para o meio ambiente e saúde das pessoas, pois não há emissão de gases 

poluentes ou outros tipos de resíduos, anualmente o Sol produz quatro milhões de 

vezes mais energia do que é consumida mundialmente. Sendo que os equipamentos 

de geração de energia elétrica a partir da solar possuem baixo custo de 

manutenção, sendo uma excelente fonte de energia em locais não atendidos por 

outras fontes de energia. A energia hidrelétrica, mais consumida no Brasil, não 

chega a locais de difícil acesso ou com grandes dificuldades para instalação de 

torres e cabos de energia elétrica. Além disso, os painéis solares são cada vez mais 

potentes ao mesmo tempo em que seu custo vem decaindo. 



A incidência solar varia muito em função do tempo sendo que durante a noite 

e em dias nublados a geração de energia é muito baixa fazendo com que o 

rendimento dos painéis solares diminua. Uma forma de evitar que o compactador 

pare de funcionar por falta de luz solar e falta de baterias carregadas seria a 

utilização de uma fonte de alimentação da rede elétrica. 

 

3. Objetivo 

      Desenvolver e montar um compactador utilizando energia solar a fim de 

compactar lixo proveniente de segmentos os quais exijam a necessidade de 

armazenamento ou cuja coleta não seja tão frequente. Para alcançar tal objetivo, as 

seguintes etapas de trabalho são realizadas: 

 Estudo de compressão de materiais e determinação da força; 

 Dimensionamento do equipamento; 

 Fabricação de peças e montagem. 

 Verificar o desempenho do equipamento (relação volumétrica de 

compressão);  

 Explicitar as vantagens da utilização do equipamento. 

 

4. Metodologia 

Neste projeto serão feitos alguns testes importantes, com o intuito de saber 

quantas placas solares serão necessárias para produzir energia suficiente para o 

acionamento do motor, quanto de força será utilizado para ser feito a compactação, 

testes de material para suportar a pressão interna, testes com sensores, e 

determinação de quais matérias realmente serão possíveis compactar; esses testes 

traçarão o caminho correto para seguir com os objetivos. 

Inicialmente utilizaremos os materiais selecionados para fazer teste de 

compressão utilizando uma célula de carga e assim determinando a força de 

compressão necessária para a compressão. Determinado a força de compressão do 

projeto será a vez de dimensionar o compactador propriamente dito todos os 

componentes mecânicos através de cálculos de esforços através de softwares de 

projeto como o Solidworks e cálculos de elementos de maquinas conhecidos, assim 

como o dimensionamento dos componentes elétricos que dependerão não somente 

do tamanho do motor quanto também do dimensionamento dos painéis solares e 

demais pré-requisitos estabelecidos para o maquinário. 

  As especificações mecânicas de cada componente depois de dimensionado 

serão testadas através da utilização de fermentas computacionais sendo feita uma 

analise de elementos finitos para posteriormente se iniciar a fabricação dos 

elementos vitais do equipamento. 

Em andamento estamos montando nossa fábrica, onde teremos o 

planejamento e controle da produção. 

 

5. Desenvolvimento 



Testes de compreesão, para um estudo inicial de carga necessária para 

compressão  escolheu-se corpos de prova  que apresentam maior resistência e são 

mais comum mente encontrados: Lata de alumínio, lata de aço de alimentos 

pequena , lata de aço, garrafa de vidro grande, garrafa de vidro pequena. 

5.1. Equipamentos Utilizados:  

Neste teste utilizou-se o equipamento universal de teste de resistência a tração e 

compressão Kratos, que faz tal medição através de uma célula de carga, nos testes 

foram utilizados duas células de carga, uma de 500 kgf (célula 2) e célula de 2000 

kgf   

5.2. Dimensionamento: 

 O dimensionamento dos elementos de maquina visa atender os requisitos de 

projeto afim de que os elementos de maquinas resistam às solicitações durante o 

seu trabalho. Sendo sempre obedecidas normas e se estabelecendo parâmetros 

iniciais de projeto. Em especial o dimensionamento do motor elétrico, devido ao fato 

de os painéis fotovoltaicos produzirem eletricidade em corrente continua, 

armazenando a energia em uma bateria optou-se por utilizar um motor de corrente 

continuo apesar de seu preço mais elevado em relação ao de corrente alternada.  

Os principais motivos desta escolha foram a não necessidade do uso de um inversor 

e a maior facilidade do controle de velocidade do mesmo, o painel solar será 

dimensionado de acordo com a energia necessária, com o motor dimensionado. 

 

6.resultados preliminares 

TABELA 1 – Tabela de materiais e resultados 

Recipiente Material Célula de Carga Escala 
Valor 

medido 
Força 
[kgf] 

Lata 

Alumínio 

2 

3 (x1) 43,0 43,0 

Alumínio 3 (x1) 90,4 90,4 

Aço 1 (x5) 81,2 406,0 

Aço 1 (x5) 64,3 321,5 

Garrafa 
Vidro 

1 
1 (x20) 93,0 1860,0 

Vidro 1 (x20) 84,0 1680,0 

A viabilidade econômica está em desenvolvimento. 
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