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Ser uma empresa sustentável é uma demanda do mercado 
que vem deixando de ser um diferencial para se tornar um dever 
básico. Nesse cenário, é preciso se antecipar, adotando práticas 
e tecnologias que sejam inovadoras.

Para restaurantes industriais instalados em grandes parques 
fabris, as práticas sustentáveis podem estar presentes em todas 
as etapas do processo de produzir e servir refeições coletivas. 
Entretanto, no que se refere à sustentabilidade, o ponto mais 
sensível dessa atividade é a geração e a destinação de resíduos 
sólidos orgânicos.

Atualmente, o envio desses resíduos a aterros sanitários 
pode até ser uma destinação ambientalmente correta, aceita 
dentro das normas vigentes. Porém, sempre se soube que esta 
solução não é sustentável no longo prazo e por isso deve sofrer 
mudanças no futuro próximo.

É diante dessa perspectiva e urgência em buscar meios 
verdadeiramente sustentáveis de destinação de resíduos sólidos 
orgânicos que a Ultragaz desenvolveu a solução Ultragaz 
Recicladora de Resíduos, uma solução completa, que engloba 
redução de até 80% do volume de resíduos produzidos e 
canais adequados para uma destinação renovável. E para que 
você conheça e entenda todos os detalhes dessa inovação, 
preparamos este guia com todas as informações relevantes para 
que tire suas dúvidas.

Boa leitura!

Introdução
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O que é a solução Ultragaz 
Recicladora de Resíduos?

2

Ultragaz Recicladora de Resíduos é uma solução inovadora 
desenvolvida pela Ultragaz por meio de parcerias estratégicas. 
Na prática, trata-se de um equipamento com tecnologia de 
ponta que reduz o volume de resíduos sólidos orgânicos em até 
80% ao transformá-los em um composto que pode ser usado 
como insumo para a produção de fertilizantes.

Por ser uma solução completa, além da tecnologia inovadora para 
redução de resíduos, a solução Ultragaz Recicladora de Resíduos 
também oferece, por meio da parceria com a empresa Aterra 
Ambiental, um canal digital para que se possa dar uma destinação 
renovável e verdadeiramente sustentável ao resíduo produzido.
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Para quais empresas se destina  
a solução

Na sua versão atual, a solução Ultragaz Recicladora de 
Resíduos se aplica a restaurantes industriais instalados dentro 
ou ou fora de parques fabris, que servem diariamente centenas 
de refeições coletivas. Sejam eles administrados pela própria 
indústria ou por empresas terceirizadas especializadas, 
costumam gerar uma quantidade significativa de resíduos 
sólidos orgânicos, compostos por sobras de comida.
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Sendo a geração de resíduos de qualquer natureza um 
problema de sustentabilidade ambiental, há o desafio e os 
custos envolvidos na sua destinação adequada. No caso dos 
orgânicos, isso envolve armazenamento adequado para evitar 
proliferação de pragas e mau cheiro, além do transporte regular 
até o local de descarte.

Isso faz com que o custo e a logística de descarte sejam sempre 
baseados no volume produzido, por isso, a redução promovida 
pela solução Ultragaz Recicladora de Resíduos já gera ganhos 
expressivos. Mas o maior ganho está em destinar esse resíduo 
de forma mais sustentável do que o descarte em aterro. Nesse 
sentido, a solução da Ultragaz é uma inovação importante para 
quem tem visão de futuro quanto aos impactos de sua atividade 
no meio ambiente e formas inteligentes de reduzi-las.
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Como funciona a tecnologia  
que reduz o volume dos resíduos?

A redução dos resíduos ocorre por trituramento e desidratação 
em alta temperatura. Isso acontece dentro da máquina da 
solução Ultragaz Recicladora de Resíduos, que utiliza gás GLP 
(uma fonte de energia limpa) como combustível para gerar calor.

O equipamento é programado para atingir a temperatura ideal, 
de modo que alcance o ponto certo para a desidratação mais 
eficaz, mas sem destruir os compostos orgânicos reaproveitáveis 
do material.
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Os resíduos 
orgânicos são
colocados na 
processadora.

Por meio de  
um processador, 
as sobras de 
alimentos são 
desidratadas e seu 
volume é reduzido 
em até 80%.

A água retirada 
desses resíduos 
pode ser 
reaproveitada 
para limpeza e 
jardinagem ou 
pode ser apenas 
descartada 
normalmente no 
sistema de esgoto.

Ao final do processo,  
é gerado um 
subproduto sólido 
(biomassa) que pode 
ser utilizado como 
nutriente para o solo.

1
2

43

O resultado disso é uma substância de volume drasticamente 
reduzido, que pode ser utilizada como matéria-prima para 
produção de fertilizantes.
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Como funciona a destinação  
dos resíduos?

Além da tecnologia para transformação dos resíduos, 
a solução Ultragaz Recicladora de Resíduos traz junto a 
parceria com a Aterra Ambiental. A empresa é especialista em 
destinação sustentável para resíduos sólidos, desenvolvendo 
estratégias ambientais para outras empresas.
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Uma dessas estratégias é um canal digital que funciona como 
marketplace, conectando companhias que produzem resíduos 
de diversos tipos com entidades que possam aproveitar esses 
resíduos.

Assim, clientes da solução Ultragaz Recicladora de Resíduos 
terão acesso a esse canal onde poderão se conectar com quem 
possa reaproveitar o composto orgânico gerado.
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Como o equipamento  
é instalado?

A instalação é feita em apenas um dia pela equipe 
especializada. Os únicos requisitos básicos são que esteja em 
um lugar abrigado da chuva e que seja providenciada o acesso 
à tubulação de gás GLP.
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Aqui estão as principais vantagens que as empresas terão 
ao adotar a solução.

Quais são as vantagens da solução 

 Prática mais sustentável 
Investir em sustentabilidade traz 
ganhos para a imagem da empresa e 
também para sua competividade, uma 
vez que cada vez mais o mercado 
demanda que toda cadeia produtiva 
apresente ações de comprovada 
eficácia sustentável.

 Ganhos em certificações  
de sustentabilidade 
Para empresas que buscam um 
selo de práticas sustentáveis, como 
a certificação ISO 140001, ter uma 
solução completa como a solução 
Ultragaz Recicladora de Resíduos 
pode contar pontos para sua política 
de gestão de resíduos.

Como é uma solução para restaurantes industriais, a questão 
do acesso ao gás tende a não apresentar barreiras, uma vez que 
esse tipo de atividade já possui infraestrutura de GLP que pode 
ser aproveitada.
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 Redução no volume  
de resíduos orgânicos 
O volume de resíduo gerado impacta 
no grau de sustentabilidade de uma 
empresa e também nos custos e na 
logística de seu descarte. Ao reduzir 
esse volume ganha-se em diversas 
frentes, como nos impactos ao meio 
ambiente e nos recursos gastos para 
o seu descarte.

 Destinação sustentável 
Com a soluçãa solução Ultragaz 
Recicladora de Resíduos será 
possível realizar uma destinação 
mais sustentável do que a que 
utiliza aterro sanitário, uma vez que 
o composto gerado pela máquina 
poderá ser reutilizado na fabricação 
de fertilizantes.
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 Tecnologia usa gás GLP 
É importante para uma solução que 
tem como foco a sustentabilidade 
que utilize como fonte de energia 
uma que é considerada limpa, como 
é o caso do gás GLP.

 Acesso a uma  
plataforma inovadora 
Ao ter acesso à plataforma para 
negociação de resíduos da Aterra 
Ambiental, tem-se a vantagem de 
melhorar ainda mais as práticas 
sustentáveis ao dar aos resíduos 
orgânicos uma utilidade renovável.
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A solução Ultragaz Recicladora de Resíduos é uma 
solução inovadora e completa, porque abrange todas as 
etapas para destinação sustentável de resíduos sólidos 
orgânicos, gerando redução de custos e ganhos efetivos 

em suas práticas de responsabilidade ambiental.

Fale agora mesmo com um representante da Ultragaz  
e saiba como sua empresa pode adquirir a solução 

Ultragaz Recicladora de Resíduos!

QUERO FALAR COM UM CONSULTOR ULTRAGAZ
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http://solucoes.ultragazempresas.com.br/visita-tecnica-ultragaz-ultracycle?_ga=2.43847718.247255413.1641835138-1805298886.1629809905

