
Entre em contato agora mesmo com a 
Ultragaz e conheça todas as vantagens que 
a solução Ultragaz Recicladora de Resíduos 

pode oferecer à sua empresa!

Acondicionamento
Durante a operação de 

preparo e serviço, os resíduos 
orgânicos resultantes de 

sobras não servidas e de restos 
deixados pelos clientes são 

acondicionados em recipientes 
adequados e vedados.

Armazenamento
Após o término do serviço, o 

volume de resíduos orgânicos 
produzido é armazenado em 

um local com espaço e vedação 
adequados, de acordo com a 
programação e frequência da 

coleta. Quanto maior o intervalo, 
maior a quantidade de resíduos 
acumulados - em alguns casos, 
há a necessidade de câmaras 

frias para evitar a decomposição 
acelerada do material.

Transporte
Pode ser feito por empresas 

públicas ou por empresa 
especializada contratada, dentro 
de normas de específicas para 

transporte desse tipo de resíduo. 
Isso pode envolver o custo com 
frete, que varia de acordo com 

volume transportado, frequência 
do transporte e distância até o 

local de descarte.

Descarte em aterro 
sanitário

Os resíduos são descartados 
em aterros sanitários que 

possuam as devidas licenças 
ambientais. Nesse caso, não há 
reaproveitamento dos resíduos, 

que irão se decompor e gerar 
gases como o metano (o que 

contribui para o efeito estufa) e 
substâncias danosas ao meio 

ambiente, como o chorume, que 
precisará do sistema de coleta 

específico instalado nos aterros 
sanitários que operam dentro 

das normas.

Em restaurantes industriais, quando se trata de sustentabilidade, 
um dos pontos mais importantes diz respeito aos resíduos sólidos 
orgânicos e à destinação que eles recebem.

O modelo de descarte mais utilizado hoje - os aterros sanitários -, 
não será adequado por muito mais tempo, uma vez que não é uma 
forma realmente sustentável de destinar esse tipo de resíduo.

Por isso, a solução Ultragaz Recicladora de Resíduos, oferece 
um modelo inovador e verdadeiramente sustentável, que traz 
transformação para todo o processo de descarte ao possibilitar o total 
reaproveitamento dos resíduos gerados em restaurantes industriais.

Confira como neste infográfico!

Boa leitura.

Descarte sustentável  
de resíduos em  

restaurantes industriais:
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tradicional

Modelo
inovador

Destinação de resíduos sólidos
orgânicos em restaurantes industriais

Modelo
tradicional

Modelo
inovador

Acondicionamento
Neste modelo, os resíduos

orgânicos também são
acondicionados em recipientes
adequados e vedados durante

o preparo das refeições
e durante o serviço.

Recolhimento para
processamento
Neste modelo, antes do 

armazenamento, os resíduos 
gerados são recolhidos e 

levados até o local onde está 
instalado equipamento com 
tecnologia para tratamento  
de substâncias orgânicas.
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Processo tecnológico
de tratamento

Os resíduos são despejados 
dentro da máquina que fará o 
processo de tratamento. No 

caso da tecnologia da Ultragaz 
Recicladora de Resíduos, esse 

processo é feito por um conjunto 
de lâminas que atua dentro de 

uma câmara de alta temperatura 
para trituração e desidratação 

do resíduo orgânico. Como 
resultado, há uma expressiva 
redução do volume total do 

resíduo, que se transforma em 
uma substância que pode ser 

utilizada como matéria-prima na 
produção de fertilizante.

Armazenamento
A substância gerada pela 

tecnologia de tratamento de 
resíduo orgânico é armazenada, 

mas demandando um espaço 
até 80% menor e, dependendo do 
tempo de armazenamento, sem 

necessidade de refrigeração.

Negociação
Por ser um material utilizado 
na produção de fertilizante, o 
resíduo desidratado pode ser 
negociado com empresas e 

entidades interessadas. 
Na solução Ultragaz Recicladora 

de Resíduos está incluída 
o acesso a uma plataforma 
de marketplace que conecta 
quem deseja vender ou doar 

seus resíduos e quem precisa 
deles. Esta negociação pode 
definir valores, custo do frete, 
prazos e frequência da coleta. 
A plataforma não se limita a 
resíduos orgânicos e permite 
a negociação para destinação 
sustentável de outros ápos de 

resíduos, como plástico,  
vidro, papelão etc.Transporte

Após o fechamento da 
negociação, os resíduos são 

transportados até o local onde 
serão utilizados.

Reaproveitamento
Os resíduos orgânicos são 

reaproveitados na produção de 
fertilizantes. Isso significa que 
receberam a destinação mais 
sustentável e ambientalmente 

responsável possível.
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QUERO FALAR COM UM CONSULTOR ULTRAGAZ

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/visita-tecnica-ultragaz-ultracycle?_ga=2.94006555.742980573.1608126059-1993581612.1608126059

