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1. Resumo 

A preocupação com o meio ambiente não se dá apenas pela quantidade de RSU 

gerada, mas também pela destinação que os mesmos têm. No Brasil, segundo o 

Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil da Abrelpe (2014), do total gerado de 

resíduos sólidos urbanos aproximadamente 91% foram coletados. Deste material 

coletado, apenas 58,4% tiveram a destinação considerada ambientalmente adequada, 

ou seja, foram depositados em aterros sanitários. Já a quantidade de lixo destinada a 

reciclagem não é registrada com assertividade devido ao fato da coleta de lixo 

reciclável muitas vezes ser realizada informalmente por intermédio dos catadores de 

lixo.  

2. Introdução 

Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil da Abrelpe (Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, 2014), a quantidade de RSU gerada em 

2014 foi igual a igual a 78,6 milhões de toneladas e aumentou 2,9% em relação a 2013, 

superando o crescimento de 0,9% da população no mesmo período. Devido a esse 

aumento desigual, em uma proporção três vezes maior do que o aumento da 

população, as práticas de reduzir, reutilizar e/ou reciclar são cada vez mais importantes 

para a preservação do meio ambiente. 

3. Objetivos 

O objetivo desse trabalho é estudar a viabilidade técnica, econômica e financeira da 

construção de uma planta piloto para processar resíduos sólidos plásticos recolhidos 

pela Prefeitura de São Caetano do Sul. Estes resíduos são compostos por dois ou mais 

polímeros, que são descartados pela população e pelas unidades de triagem tendo em 

vista que neles não é identificada nenhuma possibilidade de reciclagem com adição de 

valor. 

4. Metodologia 

Tipo Classificação 

Abordagem Qualitativa 



Natureza Pesquisa Aplicada 

Objetivo Descritivo 

Fonte de dados Pesquisa Bibliográfica 

Procedimento de Coleta de 

Dados Estudo de Caso 

Produto do Trabalho Estudo de Viabilidade 

 

5. Desenvolvimento 

5.1.1 Caracterização do RSU a tratar 

5.1.2 Entender os equipamentos 

5.1.3 Caracterização dos equipamentos que podem ser utilizados 

5.1.4 Critérios de escolha 

5.1.5 Desenhar planta piloto 

5.1.6 Estudar a viabilidade econômica 

 

6. Resultados Preliminares 

6.1  Caracterização dos Resíduos 

Pelo fato de não haver nenhum estudo gravimétrico oficial da cidade de São Caetano 

do Sul, e, tendo em vista a existência de um estudo para a cidade de Santo André – 

cidade vizinha de SCS com perfil de habitantes e comportamento muito semelhantes, 

serão utilizados os dados referentes à esta última.  

6.2 Cenários  

Para a realização do trabalho foi definido o seguinte cenário: Material Sujo e Triado – 

este cenário considera a entrada de material triado e com necessidade de etapa de 

lavagem na planta piloto. A Rota 1 foca principalmente na triagem dos resíduos 

recebidos da população, dessa forma caberia à planta piloto a etapa de lavagem. 

Portanto, este é o cenário que mais se enquadra no escopo do projeto. 



6.3 Definição do Maquinário  

Para a realização das etapas do processo de reciclagem já mencionadas e descritas na 

revisão bibliográfica deste trabalho, as máquinas levantadas para o desenvolvimento 

da planta piloto estão descritas a seguir: Moinho, Tanque de Lavagem, Secadora, 

Extrusora, Picotadora, Tanque de Resfriamento e Silo. 
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