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A NOSSA HISTÓRIA É A NOSSA FORÇA
Criada em 1979 com a primeira patente registada em 1978, a 

MRT System AB tem sido há quatro décadas líder de mercado 

e impulsionadora no desenvolvimento da Tecnologia de Recu-

peração de Mercúrio.

    Com mais de 300 instalações montadas com sucesso em 

todo o mundo, a MRT System AB tem uma presença em todos 

os continentes. Através de uma rede dedicada de especialistas 

representantes, a MRT System AB está global localmente com 

um elevadíssimo nível de Assistência de Presença.

 

SEGURANÇA E ECONOMIA

Centrar-se na segurança quando se fala de tratamento  

de mercúrio como um biproduto perigoso na reciclagem,  

assegurando embora a máxima eficiência e o mais elevado  

valor de material recuperado, é o objetivo primordial de todas 

as soluções MRT. Atendendo à toxicidade e ao impacto que  

o mercúrio tem nos organismos vivos todas as soluções  

MRT se focam a 100% em manter o ambiente seguro e  

protegido para os operadores do equipamento.  

Em segundo lugar, todo o equipamento está  

equipado com sistemas de  

filtragem, assegurando que  

não existem emissões  

nocivas que possam afetar  

o ambiente em geral. Por  

último, mas não menos  

importante, a produção faseada  

mantém as mais elevadas normas  

em limpeza e separação, garantindo  

o mais elevado valor no material  

recuperado.

INOVAÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE

A MRT System AB é uma empresa vocacionada para a tecno- 

logia, orientada sempre pelo desenvolvimento na linha da 

frente. Possuir um elevado nível de Inovação tem levado à 

concretização de várias patentes, assim como um forte enfo-

que no cumprimento dos regulamentos e normas industriais. 

Para apoiar o trabalho dos nossos clientes a MRT System AB 

tem um amplo pacote de Assistência e Suporte assegurando 

que os clientes podem usufruir sempre de acesso rápido e 

fácil a peças sobresselentes originais, bem como a Assistência 

e Consultoria.

    Em resumo, a MRT System AB está empenhada em fornecer 

aos seus clientes equipamento de extraordinária capacidade 

técnica na produção de materiais.

Para devolução

MRT SYSTEM AB
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INTRODUÇÃO GERAL

Os problemas com contaminação por mercúrio ocorrem em 

diferentes áreas. Por exemplo, na reciclagem de produtos 

usados, como painéis planos, fontes de iluminação e baterias. 

É também muito comum no setor mineiro e do petróleo e gás. 

Nos processos de construção poderá existir contaminação do 

solo, devendo este ser desinfetado. O nosso enfoque é iden-

tificar problemas com e devido ao mercúrio e transformá-los 

em possibilidades de negócio rentáveis.

 

CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO

Quando as cidades crescem, o que eram outrora áreas urba-

nas utilizadas pelas indústrias passam a ser solicitadas para 

exploração e desenvolvimento de projetos habitacionais. As 

áreas industrializadas ficam de repente nas zonas limítrofes 

das cidades, lado a lado com edifícios de escritórios e zo-

nas de habitação, originando tolerâncias muito menores à 

presença de materiais perigosos. Como o mercúrio ocorre 

naturalmente no solo e nas formações rochosas, o teste para 

o mercúrio tem-se tornado cada vez mais comum nos locais 

de construção. O mercúrio está a aparecer naturalmente no 

solo e no minério escavado durante o processo de mineração. 

Os depósitos de carvão, em particular, podem obter elevados 

níveis de mercúrio, que pode ser libertado durante as escava-

ções e no processo de manuseamento. Na mineração de ouro, 

a extração de mercúrio pode ser usada como passo derradei-

ro na purificação.

PETRÓLEO E GÁS

No setor da exploração e da refinação, o mercúrio pode afetar 

e contaminar em inúmeras fases. O mercúrio está naturalmen-

te presente no solo e nas formações rochosas, mas é também 

muito comum no interior dos próprios depósitos de Petróleo e 

Gás. A consequência é que o fator mais comum é a contami-

nação das lamas e dos lodos da perfuração, dos tubos de per-

furação e das bobinas, além das mangueiras e catalisadores.

RECICLAGEM

O mercúrio tem sido usado historicamente em fontes leves, 

não só em lâmpadas para a iluminação de salas e dependên-

cias, mas também como fonte de luz em TV e monitores. O 

mercúrio tem sido ainda extensivamente usado em baterias 

presentes em muitos dos aparelhos e dispositivos que utiliza-

mos frequente e diariamente. Ao reciclar materiais de artigos 

em que existe a presença de mercúrio, é necessário fazer pri-

meiro a despoluição antes de desmontar ou reutilizar.

RESÍDUOS CONTAMINADOS POR MERCÚRIO

Diferentes tipos de resíduos contaminados com mercúrio são 

um problema em todo o mundo. Fontes de contaminação 

comuns são, por exemplo, baterias, termómetros e uma amál-

gama de preenchimentos odontológicos.  

ÁREAS
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SOLUÇÕES
INTRODUÇÃO GERAL

A MRT System tem uma linha impressionante e dedicada de 

soluções para a recuperação de mercúrio para diferentes fins. 

Os nossos Processadores de Lâmpadas, Processadores de 

Painel Plano, e os Destiladores em lote ajudam-nos a alcançar 

uma recuperação segura e eficiente de mercúrio. As nossas 

soluções podem aumentar a rentabilidade em praticamente 

todas as fases do processo. Desde a desmontagem, ao esma-

gamento passando pela separação de frações para destilar e 

minimizar volumes de resíduos contaminados.

 

DESMONTAGEM – REEE

As nossas soluções para reciclagem de Painéis Planos estão 

concebidas de modo a garantir uma desmontagem rápida e 

segura de partes valiosas sem contudo comprometer a segu-

rança aquando da retirada das partes contendo mercúrio. Os 

cortadores FPP fazem automaticamente dois cortes no perí-

metro do painel, resultando numa separação limpa e segura 

de uma forma mais eficientes do que os métodos tradicionais.

PROCESSAMENTO DE LÂMPADAS

Quando se trata de resíduos de lâmpadas, fala-se cada vez 

mais em reciclagem de material já que é cada vez mais avan-

çada a tecnologia usada. A fim de regenerar materiais valiosos 

é imperativa a separação das diferentes frações numa forma 

tão pura quanto possível e garantir que os componentes mais 

valiosos estejam disponíveis para reutilização.

    A tecnologia de Processamento de Lâmpadas MRT aplicada 

na nossa série LP oferece soluções com o máximo valor de 

produção possível isolando materiais que contenham mercúrio.

DESTILAÇÃO

A maneira mais limpa e mais amiga do ambiente de recuperar 

mercúrio de qualquer substrato é por meio de calor. Nos des-

tiladores MRT o mercúrio é extraído num processo totalmente 

fechado, assegurando os resultados mais seguros e mais lim-

pos, com os níveis mais baixos de emissões de gases e o nível 

mais alto de limpeza do mercúrio.

    Dependendo do substrato e dos volumes existem várias 

opções, tanto com os chamados ‘Batch Distillers’ (BPD) [Des-

tiladores de Processamento por Lote] ou com os ‘Continuous 

Process Distillers’ (CPD) [Destiladores de Processamento Con-

tínuo]. Os destiladores de lote destinam-se a pequenos volu-

mes ou a um lote de materiais diferentes que exigem progra-

mas separados. Quando se têm grandes volumes do mesmo 

material é preferível utilizar um Destilador de Processamento 

Contínuo porque pode funcionar 24/7.
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INTRODUÇÃO GERAL

Seja qual for o problema de contaminação por mercúrio que 

enfrenta, a MRT pode solucioná-lo. Veja em baixo e saiba 

como os nossos produtos podem resolver problemas de mer-

cúrio e, além disso, torná-los em possibilidades de negócio 

rentáveis.

 

FPP

O processador de painéis planos é uma máquina versátil para 

desmontar uma grande diversidade de painéis LCD. O proces-

sador permite a extração segura das lâmpadas fluorescentes 

e a separação em diferentes frações. O processador pode ser 

alimentado manual ou mecanicamente por meio de transpor-

tadores. Os cortadores FPP fazem automaticamente 2 cortes 

no perímetro do painel, permitindo uma separação limpa e 

segura. O processador pode ser alimentado com painéis até 

1600mm x 1200mm x 60kg.

LP

O Processador de Lâmpadas MRT está projetado para o pro-

cessamento de Lâmpadas Fluorescentes e tubos de diferentes 

formas e tipos. A máquina esmaga e separa o material numa 

fração de vidro, pó fluorescente, fração e-base/casquilho/

tampa-da-extremidade. A máquina está equipada com duas 

estações de alimentação manual, um dispositivo rotativo de 

cesto com rodas para CFL e lâmpadas pré-esmagadas, assim 

como uma mesa horizontal de alimentação manual para TL, 

tudo isto para otimizar as qualidades de produção. Todas as 

frações de materiais são descarregadas em tambores de aço 

de 200 L, exceto para vidro, que são descarregadas num big-

-bag de 1 m3.

BPD

O BPD destina-se ao processamento de todos os géneros de 

resíduos contaminados por mercúrio. O processo é totalmente 

automático, o que o torna extremamente seguro ao minimi-

zar o risco de erro humano. Todos os parâmetros essenciais 

ao funcionamento, como pressão, temperatura e tempo de 

processamento são ajustados de modo a se adaptarem ao 

tratamento dos resíduos. O que permite uma extraordinária 

eficiência.

CPD

O processo de destilação de CPD é tão eficiente, seguro e 

completamente automático como o processo BPD O CPD está 

desenhado para funcionar 24/7 e é particularmente adequado 

para tratamento de grandes volumes do mesmo material.

PRODUTOS
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INTRODUÇÃO GERAL

O valor do equipamento MRT é 100% definido pelo seu de-

sempenho e custo operacional. Recomendamos sempre, 

portanto, o uso de peças certificadas MRT e uma assistência 

regular ao equipamento. Beneficiando do fácil acesso do 

conceito MRT Premium™ a peças Originais, os Técnicos de As-

sistência e o suporte online estão garantidos. Como todas as 

soluções MRT são fornecidas com um router instalado como 

norma, os nossos clientes podem obter suporte e assistência 

remota de funções vitais no equipamento. Ninguém conhece 

melhor as máquinas MRT do que a MRT.

 

MÓDULOS MRT PREMIUM™

MRT Premium™ Connect – assistência e monitorização remotas.

MRT Premium™ Parts – todas as peças numa solução MRT 

são cuidadosamente selecionadas e a maioria delas são espe-

cificamente feitas para a MRT. As peças originais têm sempre 

melhor desempenho, uma vida útil mais prolongada e são 

mais económicas.

MRT Premium™ Service – Ninguém conhece melhor as má-

quinas MRT do que os nossos técnicos.

 

MRT Premium™ Trade – com um registo de serviço completo 

poderá manter um valor de segunda-mão mais alto. Através do 

conceito MRT Premium™, a MRT oferecer-se-á para promover o 

equipamento que quer vender no mercado de máquinas usadas.

RESUMO MRT PREMIUM™

O valor do seu equipamento será definido no final pelo seu 

desempenho e estado. Por exemplo, o facto de, sem sombra 

de dúvidas, fazer uma assistência regular e usar peças origi-

nais da MRT, resultará em

• Conservação da qualidade

• Prevenção de tempos de paragem desnecessários

• Possibilidade de planeamento de manutenção e  

respostas ápidas

Resumindo, com MRT Premium™ tirará maior partido da  

qualidade, produtividade, eficiência e rentabilidade do  

seu investimento.

MRT PREMIUM™
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O mercúrio é um elemento que aparece naturalmente em 

rochas, no solo, na água e mesmo no ar. É o único metal que 

adquire uma forma líquida à temperatura ambiente e é am-

plamente usado para, por exemplo, lâmpadas, baterias, ter-

mómetros, enchimentos odontológicos e na indústria do setor 

mineiro do ouro. Por outro lado, resíduos de mercúrio também 

se misturam muitas vezes com o solo, fluidos de perfuração e 

outros biprodutos durante operações de perfuração na indús-

tria petroquímica.

 

PORQUE MOTIVO O MERCÚRIO É UM PROBLEMA?

O mercúrio é altamente tóxico e a sua utilização industrial tem 

levado frequentemente a fugas e contaminação. A exposição do 

mercúrio a qualquer nível pode ser nociva para o cérebro, cora-

ção, rins, pulmões e sistema imunitário – basicamente a tudo! 

    O ser humano é exposto ao mercúrio principalmente através 

de alimentos contaminados – em especial marisco. Grandes 

quantidades de mercúrio são libertadas durante a queima de re-

síduos perigosos ou na produção de cloro, assim como no trata-

mento e na eliminação indevida de produtos ou de resíduos con-

tendo mercúrio. O mercúrio é também encontrado no carvão. 

Quando o carvão é queimado, liberta-se mercúrio para o meio 

ambiente. Seja qual for a fonte específica ou o método, o mercú-

rio liberta-se para a atmosfera e por fim para o ecossistema.

SOLUÇÃO

Um problema complexo é, claro está, seguido de soluções com-

plexas. Leis e regulamentações, maior sensibilização do público, 

desenvolvimento de novas tecnologias e reciclagem responsá-

vel ao mais alto nível são componentes importantes que fazem 

a diferença. A título de exemplo, a UE envereda pela proteção 

dos cidadãos contra a poluição pelo mercúrio. Desde 2011 que 

é proibido para os membros da UE exportar mercúrio. Existem 

igualmente regras para o armazenamento e depósito, bem 

como do transporte e manuseamento seguros e a Convenção 

de Minamata sobre os limites do mercúrio, proibindo o uso de 

mercúrio em produtos e processos industriais a partir de 2020.

NO RUMO CDERTO COM O SISTEMA MRT

Criada em 1979 e a primeira patente registada em 1978, a 

MRT System foi a primeira a introduzir um sistema completo 

de reciclagem considerado ser o melhor de todos quando se 

trata de eficiência, fiabilidade e facilidade de utilização para o 

utilizador. Fornecemos também Destiladores para os setores 

Mineiro, Petróleo e Gás, Indústrias de Processamento, Higie-

nização dos Solos e ainda reciclagem de Lâmpadas e Ecrãs 

Planos. A MRT System será um parceiro dedicado em assumir 

uma das maiores responsabilidades de hoje em dia – reduzir a 

poluição de mercúrio. 

UM PLANETA – RESPONSABILIDADE DE TODOS



MRT SYSTEM AB 
Lumavagen, SE-371 47 Karlskrona, Suécia.
+46 455 30 28 70  |  info@mrtsystem.com
www.mrtsystem.com
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VOCÊ É O PRÓ-
XIMO PARCEIRO 
DCA MRT SYSTEM?
Ajudá-lo-emos a trans-
formar os problemas 
de mercúrio em opções 
rentáveis.

Preferimos definir os nossos clientes como nossos parceiros. 

Eles são o ativo mais precioso, transmitindo-nos continua-

mente importantes pontos de vista na ótica do utilizador e 

novas perspetivas da realidade. Relações e cooperações que 

alimentam o nosso ímpeto para desenvolver soluções e pro-

dutos ainda mais eficientes.

OS NOSSOS PARCEIROS


