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TUDO NA MESMA EMPRESA. PARA PLANTAS DE QUALQUER TAMANHO.

PLANEJAMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM,
PÓS-VENDA, POSTA EM MARCHA.

O TRAJETO COMPLETO DA SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS
A HISTÓRIA
A Sutco foi fundada em 1985 como Sutco Maschinenbau GmbH e se expandiu em 1991, na Polônia,
com a Sutco Polska (produção) e em 1993 com a Sutco Inżynierskie (escritório de engenharia). Em 2003,
o nome da empresa foi mudado para Sutco RecyclingTechnik GmbH, sob a égide do LM-GROUP.
Depois disso, o desenvolvimento seguiu seu curso
com mais velocidade. A Sutco Polska muda-se para
Katowice, e em 2006 é fundada a Sutco Iberica, em
Barcelona. No ano de 2011, a Sutco compra as ações
remanescentes da joint venture OKLM e funda a Sutco UK, na Grã-Bretanha. Em 2012, com sua filial em
Cingapura e, desde 2013 com uma empresa própria
no Brasil, a Sutco Brasil, a Sutco decide atuar também no mercado internacional.
Nos anos seguintes, a empresa expande-se com sucesso, tanto na esfera nacional quanto na internacional, em virtude da situação estável dos pedidos. Com
projetos na Escandinávia, no Leste Europeu e na
Ásia, a fabricante de sistemas está explorando novos
mercados e desenvolvendo novos tipos de conceitos
globais para a produção de matérias-primas secundárias, de acordo com as exigências globais.
Em 2017, com a construção de uma nova parte do
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edifício, começa a ampliação e remodelação da sede
da Sutco, em Bergisch Gladbach, que foi concluída
em 2018. Na sede modernizada e bastante ampliada a Sutco também disponibilizará no futuro uma
ampla gama de soluções diferenciadas de aproveitamento para a gestão de resíduos urbanos e privados.

O GRUPO
Em associação com a Ludden & Mennekes Entsorgungs-Systeme GmbH, empresa de engenharia especializada em tecnologia ambiental, a Sutco Polska, subsidiária da Sutco, a Sutco UK, a Sutco Iberica
e a Sutco Brasil, bem como a unoTech GmbH, desenvolvedora e construtora de potentes prensas enfardadeiras de canal, oferecemos aos nossos clientes
vantagens decisivas: capacidades de produção amplas e confiáveis, cobertura dos mercados nacional
e internacional, bem como um desenvolvimento
constante, graças ao intercâmbio mútuo dentro do
grupo de empresas.
Hoje, o LM-GROUP é composto por onze empresas
operacionais e conta com mais de 550 colaboradores. Com suas principais marcas, o LM-GROUP
abrange todas as áreas de uma economia circular
funcional.

“Para a conservação de recursos e sustentabilidade.”

DA

MONTAGEM

LM-GROUP
LM Holding GmbH & Co. KG

Ludden & Mennekes
Entsorgungs-Systeme GmbH

Sutco

®

RecyclingTechnik GmbH

unoTech

®

GmbH

5

A EQUIPE DA SUTCO EM LIGAÇÃO COM O LM-GROUP.

NOSSA CAPACIDADE
EM NÚMEROS
PURO. PRECISO. ESPECÍFICO. SUTCO®
Consideramos os resíduos algo valioso, ou seja: separação perfeita e focada em substâncias puras.
Então, o papel continua sendo papel, o plástico,
plástico e o metal, metal. Em todas as variações e
propriedades de material possíveis, e com possibilidades de usar esses materiais secundários.

PARA NÓS, É IMPORTANTE QUE NOSSOS
SISTEMAS ATENDAM AOS MAIS ALTOS
PADRÕES TÉCNICOS E ECONÔMICOS

“Reciclagem é um valor agregado.
Aqueles que preservam os recursos naturais
		
disporão de oportunidadees de investimento.”

A garantia para relações de sucesso com os clientes
são nossos colaboradores experientes e altamente
qualificados, além das – igualmente importantes –
instalações de produção de última geração. Tudo isso
em associação com o LM-GROUP. Dentro do grupo,
mais de 550 colaboradores, engenheiros, técnicos,
especialistas em produção, montagem e comissionamento garantem o bom andamento de cada projeto,
desde o seu planejamento até sua implementação
operacional. A dedicada equipe fica à disposição de
nossos clientes, com conhecimento especializado
e criatividade em todas as questões relacionadas à
concepção, implementação e reparo de sofisticados
sistemas de processamento e separação.

EMPREGADOR SUTCO®.
SUA CARREIRA CONOSCO
Concentramos nossa atenção no futuro e estamos
comprometidos, em todos os aspectos, com sua
constituição. A questão dos resíduos é mais atual
que nunca, tanto no contexto nacional quanto no
internacional. Para continuar atendendo às necessidades e exigências do mercado, a Sutco está se
expandindo com sucesso e consciência. Para isso,
estamos ampliando sucessivamente nossa equipe.
Recrutamos colaboradores em todas as áreas: gestores, engenheiros, gerentes de projetos, comerciantes e operários. Também oferecemos vagas
interessantes de treinamento comercial e mercantil, bem como diferentes cursos no sistema dual de
ensino para pessoas comprometidas e para quem
está terminando o ensino médio. Nossa contribuição para um futuro sustentável.
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OFERECEMOS SOLUÇÕES PERSONALIZADAS.

PLANTAS DE TRATAMENTO
E CLASSIFICAÇÃO PERFEITAS
As políticas ambientais requerem e promovem a
reciclagem eficiente e benéfica, uma vez que minimizar os aterros para reciclar de forma proveitosa, não é só um requerimento (como as Diretrizes de Resíduos da UE), senão uma necessidade
atual quando se deseja o sucesso no mercado a
longo prazo.

“Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), resíduos volumosos e industriais,
resíduos de envases e embalagens, resíduos de papel, resíduos de
		
construção e demolição, escórias de incineração ...”
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PLANTAS DE CLASSIFICAÇÃO.

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)
Os resíduos urbanos são resíduos que são coletados
misturados e sem classificar. Anualmente, as residências européias geram por volta de 300 kg per capita
de resíduos domésticos. Nos resíduos domésticos se
encontram principalmente materiais tais como:

a Resíduos orgânicos
a
a
a
a
a
a
a
a
a

(de jardins e cozinhas)
Materiais minerais
Papel / Papelão
Plásticos
Téxteis
Metais
Couro
Vidro
Madeira
Borracha
... e outros.

As plantas de classificação e/ou tratamento de resíduos domésticos da Sutco são projetadas conforme
as necessidades e requisitos do cliente. Baseando-se
no rendimento, na composição dos resíduos e nos
objetivos do cliente, a Sutco pode desenvolver uma
solução ideal para cada caso concreto:

plantas com soluções fundamentalmente manuais
podem ser modificáveis até se conseguir plantas
completamente automatizadas. Graças a excelente técnica de classificação, as plantas da Sutco conseguem grandes frações de materiais valorizáveis
partindo de resíduos domésticos. O resíduo é classificado em diversas frações valorizáveis mediante
o uso de: peneiras rotativas ou vibratórias, separadores por atração ferro-magnéticos, separadores
por correntes de Foucault, separadores balísticos,
sensores óticos e/ou triagem manual. Os materiais
segregados (metal, papelão, plástico, etc.) podem ser
submetidos a uma classificação posterior ou serem
transformados em combustíveis substitutos mediante sua trituração em um moinho até obter uma
fração comercializável. A fração orgânica, separada
previamente por peneiramento, é processada por
meio dos sistemas de compostagem da Sutco.Os resíduos domésticos que incluem uma fração biológica
são tratados mediante nossa tecnologia TMB (Tratamento Mecânico-Biológico de resíduos). O plano de 5
etapas da Sutco torna possível a implementação modular de uma planta de Resíduos Sólidos Urbanos,
desde um projeto simples até um projeto completo
de alta tecnologia e totalmente automatizado.

“A classificação automática em combinação com uma alta capacidade
de processamento proporciona uma extraordinária pureza na separação.”
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TRATAMIENTO MECÂNICO-BIOLÓGICO.

TRATAMENTO MECÂNICO-BIOLÓGICO
DE RESÍDUOS (TMB)
O Tratamento Mecânico-Biológico de resíduos
(TMB) torna possível um processamento ecologicamente favorável dos resíduos. O material de entrada composto por resíduos domésticos, resíduos
industriais similares a domésticos, assim como os
resíduos de jardins, orgânicos e mistos são separados em frações valorizáveis materialmente (matérias primas secundárias/recicláveis) e valorizáveis
energeticamente (combustíveis substitutos e CDR).
A fração orgânica é processada biologicamente
através de compostagem a fim de reduzir e estabilizar a massa e o volume dos resíduos a serem
eliminados em aterros. Para o processamento mecânico dos resíduos são utilizados os seguintes
equipamentos: rasga-sacos, transportadores de
corrente e correias transportadoras, peneiras rotativas (trommel), separadores magnéticos e por
correntes de Foucault, moinhos, peneiras, separadores balísticos, sensores óticos com tencología
NIR e prensas enfardadeiras. O objetivo é processar tantos resíduos quanto seja possível para obter materiais recuperáveis tais como, p.ex., papel,
papelão, plástico filme, PE, PP, PET, ferro e metais
não ferrosos,... como matérias primas recicladas,
assim como mesclas, tais como, p,ex., plásticos
mistos, madeira e papel para uso como combustíveis substitutos.
A fração fina peneirada pode tratar-se biologicamente com um dos diversos procedimentos de compostagem da Sutco RecyclingTechnik GmbH (BIOFIX,
Túneis e WENDELIN). A parte orgânica é assim degra-

“TMB dos RSU. Uma tendência crescente no setor”

dada biologicamente para ser transformada em um
substrato relacionado ao composto.
O processo de TMB da Sutco se caracteriza por sua
flexibilidade, já que todos os procedimentos do tratamento e do processamento dos resíduos reagem
às variações de volume e qualidade dos resíduos
entregues. Os conceitos são elaborados em correspondência a diferentes capacidades. O processo biológico é projetado conforme diversas capacidades e
pode também ser usado para processar resíduos de
origens diversas.
Além da tecnologia de compostagem aeróbica, Sutco
pode oferecer a seus clientes tecnologias de fermentação da fase líquida extraída da fração orgânica que
permitem obter energia/biogás mediante plantas de
digestão anaerobia.
Através de TMB Combi Plus oferecemos a nossos
clientes conceitos modulares também neste setor.
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TRATAMENTO MECÂNICO PRÉVIO AO TRATAMENTO DE DIGESTÃO.

ENERGIA DOS RESÍDUOS
Resíduos domésticos e orgânicos, bem como resíduos industriais são fontes importantes de matérias-primas e energia.
Os materiais reutilizáveis podem ser recuperados dos
resíduos e das diversas frações obtidas de resíduos.
Pode-se gerar biogás, energia elétrica e calor útil.
O tratamento mecânico dos resíduos serve, por
uma parte, para separar materiais reutilizáveis e,

por outra, para preparar resíduos para outras etapas do processo.
As etapas do processo são: peneiramento, classificação, separação, trituração e mistura. A combinação de diversas etapas do processo garante que as
propriedades das frações de resíduos são as adequadas para a instalação de fermentação posterior.

“As alternativas às fontes de energia convencionais
						
estão ganhando importância a nível mundial.”
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PLANTAS DE CLASSIFICAÇÃO.

RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Além de conseguir resíduos recicláveis de alta pureza, nossa tecnologia de tratamento está também
projetada para a obtenção de combustíveis substitutos que podem ser gerados graças a sensores óticos.
Estes resíduos são restos procedentes de empresas
industriais ou comerciais e de instituções. Estes resíduos contem uma alta fração de recursos de alto
valor para a indústria mundial de matérias primas.
As plantas de classificação para resíduos industriais
e comerciais da Sutco podem possuir um altíssimo
grau de automatização e permitir a separação de
materiais recicláveis de alto valor tais como: PE, PET,
PP, madeira, plástico filme, papel, materiais ferrosos
e não ferrosos.
Por meio do uso de diversos equipamentos chaves
tais como peneiras rotativas-trommel, separadores
magnéticos, separadores por correntes de Foucault,
classificadores balísticos e sensores óticos, Sutco

Recycling Technik consegue fluxos de materiais perfeitamente classificados.
Através de equipamentos de classificação manuais
se separam polímeros, papel e plástico filme para
obter assim uma qualidade ótima. Além disso, esta
técnica assegura que é possível tratar outros materiais entrantes, se forem requeridos (tais como, p.ex.,
resíduos de construção e demolição ou resíduos volumosos).
Além de conseguir resíduos recicláveis de alta pureza, nossa tecnologia de tratamento está também desenhada para a obtenção de combustíveis substitutos que podem ser gerados graças a sensores óticos.
Podemos oferecer também um conceito individual e
adequado à nova Portaria sobre Resíduos Industriais
na República Federal da Alemanha, de acordo com
os requisitos legais.

“Tratamento atualizado significa multi-tarefa.
O objetivo só pode ser alcançado mediante componentes
					
que podem se combinar de modo flexível.”

“Sutco® adapta seus projetos às respectivas normas.”
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PLANTAS DE TRATAMENTO.

COMBUSTÍVEL DERIVADO DE RESÍDUOS (CDR)
OU COMBUSTÍVEIS SUBSTITUTOS
Um combustível substituto ou secundario é composto de resíduos com um alto valor calorífico.
Os resíduos utilizados para produzir combustíveis
substitutos podem proceder de residências, da indústria ou do comércio.
Por regra geral, os resíduos industriais, comerciais
e volumosos estão compostos principalmente por:
plásticos, papel, téxteis, madeira e embalagens
compostas.
Valorização energética em plantas de incineração
ou co-incineração (para fábricas de cimento ou de
cal e centrais elétricas), incluindo também o combustível único para centrais elétricas.
Após a pré-trituração o material é peneirado, logo
é classificado através de um separador por ar, e
posteriormente são separadas as frações ferrosas
e não ferrosas, seguidas da separação por meio de
sensores óticos. O material pode ser submetido a
uma trituração posterior. Habitualmente, o material é peletizado até sua utilização ou é armazenado
em contentores ou em silos.
Do mesmo modo, é possível usar também como
CDR as frações ricas em poder calorífico obtidas nas
plantas de Tratamento Mecânico-Biológico (TMB).
Em sua preparação, a Sutco tem especial consideração as altas exigencias na composição final do
material, o que diz respeito a eliminação de metais,
a redução do conteúdo de unidade e de substâncias contaminantes (baixo conteúdo em cloro, separação de elementos de PVC,...), de conformidade
com as diretrizes da UE. Com estas tecnologias são
criados recursos energéticos alternativos às fontes
energéticas clássicas.

“Com a tecnologia correta é criado um
				recurso energético alternativo.”
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PLANTAS DE CLASSIFICAÇÃO.

RESÍDUOS DE ENVASES E EMBALAGENS
De plástico, compostos, de vidro, de alumínio ou de
lata, estão submetidos a uma obrigação especial desde que entrou em vigor o regulamento europeu sobre
envases e embalagens: os fabricantes, importadores
e distribuidores tem que aceitar a devolução destes
envases e embalagens depois do uso e eliminá-los de
acordo com a norma sobre o meio ambiente.
Por meio da utilização de sistemas duais, estes materiais são coletados e identificados separadamente,
permitindo utilizar altas taxas de processamento.
Por esta razão, a classificação desses resíduos exige sofisticados sistemas de classificação dotados de
tecnologia eficaz e econômica que permita conseguir
uma máxima pureza das frações valorizáveis. Este
requisito é conseguido utilizando-se equipamentos

amplamente testados. Os sistemas de classificação
da Sutco separam estes resíduos em frações valorizáveis mediante tecnologias de classificação mecânicas
e automáticas. Por meio da utilização de equipamentos chave tais como rasga-sacos dosificadores, peneiras de tambor ou trommel (separação do material
conforme tamanho), separadores por ar (separação
conforme peso), separadores balísticos (separação
entre materiais planos, 2D leves, e materiais rolantes, 3D pesados), separadores magnéticos e separadores por correntes de Foucault e sensores óticos, os
resíduos de envases e embalagens são classificados
nas distintas frações valorizáveis.
Especialmente importante para a classificação de
polímeros é o posicionamento do separador balístico que confere uma eficaz separação entre material
leve e plano e o material pesado e rolante, otimizando a eficácia dos separadores óticos posteriores.
Graças a ótima combinação dos equipamentos implementados, as plantas de classificação da Sutco
conseguem um alto grau de pureza nas frações valorizáveis obtidas, permitindo assim uma excelente
comercialização das frações separadas que podem
ser muito bem vendidas como matérias primas secundárias de alta qualidade.

“Com um alto grau de pureza das frações
				
se consegue uma boa comercialização.”
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COMPOSTAGEM EM LINHA.

SISTEMAS DE COMPOSTAGEM: BIOFIX
Todos os resíduos orgânicos de animais ou plantas,
provenientes de residências ou empresas (cuja fração volume é de aprox. um terço) são considerados
como resíduos orgânicos.
Os sistemas de compostagem da Sutco funcionam
de forma totalmente automatizada.

O material de entrada é misturado e transformado
em processos de reviragem automática e submetido a processos biológicos aeróbios.
Depois da aeração e eliminação da água através de
um sistema de controle central é possível dispor de
um material de alta qualidade substituto da terra
como fertilizante.

“As plantas de compostagem totalmente automáticas da Sutco®
produzem material substituto de terra para, por exemplo,
enchimento de solos, fertilizantes, etc..”
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PROCESSAMENTO BIOLÓGICO.

COMPOSTAGEM POR LEIRAS.

COMPOSTAGEM EM TÚNEIS

WENDELIN – A NOVA GERAÇÃO

Projeto, planejamento e execução da construção,
fornecimento e montagem dos equipamentos, túneis de compostagem, equipamentos de aeração e
umidificação, depuração do ar extraído, posta em
marcha e teste em condições de serviço. Os resí-

Se trata de uma reviradora de composto em leiras para
grandes volumes. Para este processo, os resíduos orgânicos são levados a uma planta de tratamento fechada
e são clasificados e homogenizados por meio de uma
peneira rotativa (trommel). O material superior ao peneiramento de 80 mm retorna para ser triturado e é
peneirado de novo. O material a ser compostado com
menos de 80 mm é transportado diretamente através
de correias transportadoras desde o trommel até o galpão fechado de compostagem, onde é acumulado em
leiras de 3 m de altura aproximadamente.
O propósito da reviradora Wendelin é, por uma parte, retirar o material de compostagem, dispor, homogeneizar e umidificá-lo, assim como, por outra parte,
tornar a acumulá-lo formando leiras.
A reviradora Wendelin está suspensa sob uma ponte
que possui a capacidade de deslocar-se sobre a totalidade da superficie do galpão de compostagem.
Na referida ponte está instalada um carro transversal
com rodas de caçambas rotativas que elevam o material em compostagem da base a uma correia transportadora que por sua vez, torna a verte-lo alguns metros
mais atrás, formando assim uma nova leira.

VANTAGENS
SUTCO® - COMPOSTAGEM EM TÚNEIS

duos a tratar são gerados a partir de resíduos domésticos. Os resíduos são triturados e peneirados
na Planta de Tratamento Mecânico (PTM) do cliente.
Nos restos do peneiramento, de tamanho superior
80 mm, são eliminados os metais ferrosos e não ferrosos por meio de separadores magnéticos e de correntes de Foucault e são processados como fração
de alto valor calorífico.

a Através do sistema de alimentação automá-

tica é depositado nos túneis o material solto
para realizar o processo de compostagem,
sem realizar nenhuma compactação adicional.

a Se requer um consumo mínimo de energia
a
a


a
a

para a aeração, graças às lajes com orifícios
de ventilação que conformam o solo.
Se requer uma menor limpeza graças aos
orifícios cônicos de aeração nas lajes do solo
e ao poço de ventilação aberto.
É possível a operação isenta de lixiviados
procedentes da compostagem intensiva,
posto que tanto a água do processo quanto
a procedente do material de partida saem do
tunel através dos orifícios inferiores do sistema de aeração.
A aeração mediante impulsão de ar a pressão
permite uma aeração ótima do material,
movendo os sedimentos dos bicos de aeração.
Mediante pequenas unidades fechadas para
cada túnel é possível controlar o processo de
maneira ótima.

“Tecnologia inovadora para a reciclagem e
		
a valorização eficiente dos resíduos orgânicos.”
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NOSSO PROCESSO.

DIGESTÃO DA FASE LÍQUIDA EXTRAÍDA POR
PRENSAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS
A digestão da fase líquida extraída por prensagem
dos resíduos orgânicos é um processo de fermentação alternativo que melhora claramente o balanço
energético e a capacidade de processamento das
plantas de compostagem.
No processo, os compostos orgânicos dos rejeitos e
dos resíduos orgânicos são comprimidos como fase
líquida antes da compostagem e usados para a produção de biogás.

Deste modo, é possível obter também energia nas
plantas de resíduos.
Um mínimo esforço técnico para um máximo rendimento de gás. Uma fase líquida altamente energética é extraída dos resíduos orgânicos e é fermentada
com grande eficiencia nos digestores de biofilme.
Aquí está a diferença significativa em comparação
às demais tecnologias usadas até agora em plantas
de fermentação a seco que processam de forma
anaeróbica todos os resíduos orgânicos, incluídos
os componentes inertes e a madeira.

RESUMO DAS VANTAGENS DO PROCESSO
a Digestão de uma fase líquida altamente

a Com uma porcentagem altíssima, entre 60 e

a

a

a
a

energética obtida dos resíduos orgânicos
em paralelo a compostagem existente.
Eliminação dos resíduos sólidos dos compostos orgânicos facilmente disponíveis:
simplificação da compostagem aeróbica
subsequente.
Planta de digestão simples e de projeto modular com baixos custos de investimento.
Alta capacidade e curtos tempos de residência nos digestores de leito fixo com colonização bacteriana permanente.

a
a
a

70% de metano, consequentemente, de energia no biogás.
Recirculação em circuito fechado do resto
da digestão para regar os resíduos orgânicos
frescos, não produzindo-se águas residuais
que tenham que ser geridas de modo externo.
Planta com equipamento de baixo desgaste,
fácil de operar e de manter.
Separação automática da areia com processo de digestão em funcionamento.
É possível uma higienização termófila e um
fluxo contínuo da fermentação.

Compostagem em
processo aeróbico

Prensagem resíduo
orgânico

OBTENÇÃO DE ENERGIA

Resíduos
orgânicos

Tratamento
mecânico

Equipamentos de
prensagem

Fase líquida de prensagem
Reatores de biofilme

Restos da digestão

ALTO
RENDIMENTO
DE DIGESTÃO
EM LEITO FIXO

NÃO SE
SUTCO . NOVA
REQUER
TECNOLOGIA DE
NENHUMA
DIGESTÃO
COMPOSTAGEM
POSTERIOR
DOS RESTOS DA
DIGESTÃO

Digestão de fase líquida extraída por prensagem
como alternativa a digestão seca

®

Procedimento de digestão
anaeróbica seca por lotes

Acondicionamento de
restos da digestão

Fluxo de digestão seca

Acondicionamento de
restos da digestão

“O novo processo de digestão da Sutco®
					
combina o composto e o biogás.”

27

PLANTAS DE CLASSIFICAÇÃO.

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
Esta categoría agrupa principalmente uma mistura
de resíduos de construção, terras escavadas, plásticos filme e contentores, peças de ferro e outros. Nas
plantas de tratamento de resíduos de Sutco, as materias primas reutilizáveis que contem são separadas
dos materiais não recicláveis. Primeiro, os resíduos
são pré-classificados por uma escavadeira móvel e

logo, separados por um robusto trommel multietapas com diferentes tamanhos de peneiramento,
para ser finalmente serem separados por maquinário específico (separadores magnéticos, separadores de ar, etc.), enquanto passam por potentes
equipamentos de transporte. As frações recicláveis
tais como pedras, areia, terra, etc. são recicladas.

RESÍDUOS DE PAPEL
O volume dos resíduos de papel e papelão alcança
os 16 milhões de toneladas só na República Federal
de Alemanha e é portanto o tipo de resíduo mais
relevante daquele país. O resultado de sua reciclagem é a produção de um papel de qualidade muito
básica para sua reutilização. A presença de materiais que o contaminan devem ser cuidadosamente
reduzida, e é aquí onde a condição “Reciclar significa criar valor” é mais óbvia.
Utilizando avançados equipamentos de peneiramento e classificação, as plantas de Sutco podem
obter materiais de qualidade adequada.

“O papel usado, um fluxo de resíduos importante na Alemanha.
		
Desafio: as materias primas valiosas tem que ser separadas.”
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PLANTAS DE CLASSIFICAÇÃO.

MATERIAIS SECOS RECUPERÁVEIS
DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS
Quando os resíduos domésticos são recolhidos através de um sistema de resíduos secos e úmidos com
zonas de disposição, como por exemplo no mercado
do Reino Unido, existem equipamentos e sistemas
de nossa empresa, comprovados e testados durante
anos, que executam a classificação do material seco.
Rasga-sacos, peneiras rotativas (trommel), separadores de placas, separadores de materiais ferrosos
e não ferrosos, sensores óticos, separadores por ar,
etc. podem ser utilizados para classificar as matérias
primas comercializáveis.

TRATAMENTO DA MADEIRA
Tratamento de massas biológicas como, p.ex., plantas de tratamento de madeira destinadas a gerar
lascas e pellets de madeira.
Sutco constrói plantas para tratar a madeira. A madeira desintegra-se, seca e é transformada em lascas e pellets.

O uso de madeira de bosques cultivados de um
modo sustentável para produzir energía é neutro
ao meio ambiente, já que a madeira devolve ao
meio ambiente a mesma quantidade de dióxido de
carbono que havia absorvido anteriormente.

Os seguintes materiais são considerados como
material seco recuperável:

a Papelão
a Latas de materiais
ferrosos
a Latas de materiais
não ferrosos

a Papel
a Plástico misto
a Vidro
a Plástico filme
a Materiais residuais

“Os recicláveis secos de resíduos domésticos são
uma especialidade que se pode processar de maneira
					excelente mediante tecnologia especial.”

CLASSIFICAÇÃO DE COLCHÕES
Posto que existe pouco espaço nos aterros, os colchões usados tem se convertido em um grave problema. A Sutco desenvolveu sistemas classificadores de colchões que tornam possível a separação e a
classificação dos componenetes que os constituem.

Através de uma série de etapas mecânicas e manuais, se separam a espuma, as fibras e os metais
que são armazenados cada um separadamente
para sua posterior recuperação ou aproveitamento.
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PLANTAS DE TRATAMENTO.

PRÉ-CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS PRÉVIA A
INCINERAÇÃO / CENTRAIS
ELÉTRICAS
Na pré-classificação prévia a incineração de resíduos e
centrais elétricas, os resíduos domésticos e volumosos
são primeiro classificados por meio de peneiras rotativas (trommel), sendo os elementos grandes segregados e triturados antes de retornarem ao processo.
Os metais ferrosos são separados mediante um separador magnético. Para se obter um combustível
tão homogéneo quanto seja possível, é importante classificar os resíduos. O material remanecente
deve estar bem misturado, pois a homogeinização é
fundamental para uma combustão uniforme. Após
a mistura, os resíduos são transportados por meio
de correias transportadoras ao silo correspondente
para sua incineração.

CINZAS E ESCÓRIAS DE INCINERAÇÃO
As escórias e cinzas de incineração são resíduos dos
processos de incineração de centrais elétricas (centrais a carvão ou a linhita) ou de fornos e/ou plantas
de incineração de resíduos. As escórias e cinzas de
incineração são especialmente importantes para a
proteção do meio ambiente. Quando os resíduos
são incinerados são gerados entre 250 e 350 kg de
escórias por tonelada de resíduo. Sua composição,
igual a do próprio resíduo, é diferente no que diz
respeito ao conteúdo de minerais, fragmentos de
ferro, água e metais pesados. Portanto, as escórias
devem ser tratadas antes de serem usadas como
materiais de construção em estradas ou ruas. A Sutco RecyclingTechnik construiu muitas plantas que
cumprem perfeitamente com os requisitos para
este uso.

“O tratamento de escórias e cinzas de incineração
é uma das tarefas mais exigentes na indústria da reciclagem.”
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EQUIPAMENTOS SUTCO®.

EQUIPAMENTOS
Dependendo dos requisitos e das características de
cada tratamento de resíduos, a Sutco pode projetar e
fornecer diferentes equipamentos específicos, como
por exemplo: correias transportadoras, transportadores de taliscas ou de corrente, peneiras rotativas
(trommel), separadores por ar, peneiras de discos,
alimentadores dosificadores, separadores balísticos
e muitos outros. Para este efeito, o tamanho da empresa de gestão de resíduos não é relevante. Nossos
engenheiros adaptarão os equipamentos requeridos
às suas necessidades.

Equipamentos fabricados pela Sutco:

a Peneira rotativa
a Peneira de discos
a Correias transportadoras
a Correia transportadora de corrente
a Transportadores de taliscas
a Separadores balísticos
a Separador de 2 vias
a Separador por ar
a Separador de 3 vias
a Separador zig-zag
a Separador de materias duros
a Rasga-sacos
a Unidade dosificadora
a Unidade compactadora
a Correia raspadora
a Sistema de compostagem Biofix
a Compostagem em túneis
a Reviradora de composto Wendelin
a Solos móveis
a Alimentador dosificador
a Digestão anaerobia
a Convertedor
a Prensa enfardadeira de canal
a Prensa enfardadeira de 2 vias
a Autocompactador
a Estação de transferência
a Construções em aço
a Construções especiais

“Componentes - segundo a exigência.“
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SUTCO® – UMA EMPRESA DE LM-GROUP.

CRIAÇÃO DE SINERGIAS

ENGRANAGENS
como símbolo de sinergias que funcionam – a unidade tecnológica de diversos processos, variáveis e
tarefas - e a coordenação para um único objetivo.

NOSSO OBJETIVO
Primeiro de tudo, requisitos altamente exigentes a
nos mesmos. Esta é a única forma de sermos capazes de cumprir com os requisitos de nossos clientes.

SINERGIAS
Consiste no intercambio mútuo e flexível de conhecimentos e capacidades; a transparência e a honestidade de nossas empresas cria um potencial totalmente eficaz em benefício de nossos clientes.

OS NOSSOS PRODUTOS
TECNOLOGIA DE PLANTAS
TRATAMENTO MECÂNICO

TRATAMENTO BIOLÓGICO

a Resíduos domésticos
a Tratamento Mecânico-Biológico (TMB)
a Tratamento mecânico prévio ao tratamento

a Sistemas de compostagem: Biofix.
a Sistema de compostagem em túneis.
a Compostagem em leiras:

a
a
a

TECNOLOGIA DE DIGESTÃO

a
a
a
a

reviradora Wendelin – A nova geração.

a Digestão da fase líquida extraída por

prensagem de resíduos orgânicos (BioPV).

SUTCO® EM TODO O MUNDO

com referências nos seguintes países: Azerbaijão, Albânia, Bélgica, Alemanha, Dubai, Finlândia, França,
Grécia, Grã Bretanha, Irlanda, Itália, Japão, Jordânia,
Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Aústria, Polônia, Romênia, Russia, Suiça, Cingapura, Espanha, República Checa, E.U.A., Chipre, etc.
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de fermentação
Energia de Resíduos
Resíduos industriais
Combustíveis substitutos e
Combustível Derivado de Resíduos (CDR)
Resíduos de envases e embalagens
Resíduos de construção e demolição
Resíduos de papel
Materiais secos recuperáveis de resíduos
domésticos
Tratamento de madeira
Classificação de Colchões
Pré-classificação
Escórias e cinzas de incineração de resíduos

“Soluções turn-key a um só comando.”
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M
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FILIAIS INTERNACIONAIS.

O LM GROUP
Conservar e proteger nosso meio ambiente é um objetivo importante. É necessário recuperar e reutilizar
materiais recicláveis a partir de resíduos onde os recursos naturais tornam-se mais escassos. Sistemas
tecnológicos sofisticados, cuja funcionalidade e eficácia foram desenvolvidas ao longo de décadas, que se
estabeleceram na empresa e que, se necessário, podem ser adaptados conforme a finalidade, garantem
uma economia circular eficiente.
Com o seu know-how, o LM-GROUP abrange todas as
áreas relevantes para a gestão de resíduos e faz uma
ponte segura e precisa entre os estágios da eliminação de resíduos através da tecnologia de máquinas
altamente desenvolvida.
L&M Entsorgungs-Systeme – Tecnologia de prensagem para materiais recicláveis e resíduos.

Sutco® RecyclingTechnik – Sistemas de processamento e separação para a gestão de resíduos.
unoTech® – Prensas enfardadeiras de canal totalmente automáticas para a compactação.
Seguindo as palavras-chave
COLLECTING – SORTING – BALING
o LM-GROUP atua com 550 colaboradores em onze
localizações.
“Dentro de um grupo de empresas, especializado em
tecnologia ambiental, projetamos, construímos e implementamos poderosas soluções direcionais de sistemas
para tarefas no âmbito da eliminação de resíduos. Nossos sistemas estão sendo usados no mundo todo.“
Michael Ludden, Sócio-Gerente do LM-GROUP

“Três empresas – um parceiro forte. LM-GROUP em todo o mundo.”

RÚSSIA LM-GROUP
EUA LM-GROUP
De vendas Sutco® RecyclingTechnik

EUROPA LM-GROUP

De vendas Sutco® RecyclingTechnik

Empresas em:
- ALEMANHA
- UK
- ESPANHA
- POLÔNIA
EUROPA:
Mais de 30 anos de experiência na
indústria de resíduos.

SUDESTE ASIÁTICO
- Cingapura
SUDESTE ASIÁTICO:
Nosso representante em Cingapura

COLETA

CLASSIFICAÇÃO

PRENSAGEM

Ludden & Mennekes
Entsorgungs-Systeme GmbH

Sutco
RecyclingTechnik GmbH

unoTech
GmbH

®

®

AMÉRICA DO SUL LM-GROUP
Empresa em:
- BRASIL
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CONTATO.

Sutco® RecyclingTechnik GmbH

Sutco® Iberica S.L.

Britanniahütte 14
51469 Bergisch Gladbach
Alemanha

Via Augusta nr. 9, piso 4-2 a
E-08006 Barcelona
Espanha

tel
fax

tel

+49 2202 2005 01
+49 2202 2005 70

+34 931 011932

info@sutco.de
www.sutco.de

info@sutco.es
www.sutco.es

Sutco® Polska

Sutco Brasil Ltda.

Spólka z o.o.
ul. Hutnicza 10
PL-40-241 Katowice
Polônia

Av. Ana Costa, nº 61 - térreo, sala 22
Bairro Gonzaga, Santos, SP
CEP 11.060-001
Brasil

tel
fax

tel

+48 32 73038 00
+48 32 73038 01

sutco@sutco.pl
www.sutco.pl

+55 31 973190077

info@sutco.com.br
www.sutco.com.br

Sutco® UK Ltd

LM Holding GmbH & Co. KG

Palmerston House
814 Brighton Road
Purley, Surrey CR8 2BR
United Kingdom

Essener Straße 13
49716 Meppen
Alemanha

tel

+44 743 2080958

info@lm-group.com
www.lm-group.com

postbox@sutco-uk.com
www.sutco-uk.com

Sutco Brasil Ltda.
Av. Ana Costa, nº 61 - térreo, sala 22,
Bairro Gonzaga, Santos, SP, CEP 11.060 - 001, Brasil
Fone
+55 31 973190077
E-mail info@sutco.com.br
Teia www.sutco.com.br

WE GET THE BEST OUT.

