
Reduzir, Reutilizar e Reciclar

Vamos fazer a nossa parte 
em favor do Meio Ambiente?



O que é Reciclagem?

 Reciclagem é o processo de conversão de desperdício em materiais ou produtos de potencial 

utilidade. Este processo permite reduzir o consumo de matérias-primas, de utilização de energia e a 

poluição do ar e da água, ao reduzir também a necessidade de tratamento convencional de lixo e a emissão 

de gases do efeito estufa. A reciclagem é um componente essencial da gestão de resíduos moderna e é o 

terceiro componente da hierarquia dos resíduos "reduzir, reutilizar e reciclar".

 Entre os materiais recicláveis estão diversos tipos de vidro, papel, metal, plástico, tecido e 

componentes eletrónicos. A compostagem ou reutilização de detritos biodegradáveis, como lixo de cozinha 

ou de jardim, também é considerada reciclagem.Os materiais para serem reciclados são transportados 

para um centro de reciclagem ou recolhidos porta a porta e depois separados, limpos e reprocessados em 

novos materiais para produção industrial.

 Em sentido estrito, a reciclagem de um material produziria idêntico material em bruto; por exemplo, 

papel de escritório usado seria convertido em novo papel de escritório, ou espuma de poliestireno em novo 

poliestireno. No entanto, isto é geralmente complexo ou mais caro quando comparado com a produção de 

raiz do mesmo material, pelo que a reciclagem de muitos produtos ou materiais implica a sua reutilização na 

produção de materiais diferentes; por exemplo, o papel pode ser convertido em cartão. Outra forma de 

reciclagem é a separação e recolha de materiais a partir de produtos complexos, quer devido ao seu valor 

monetário (p.e. chumbo de baterias automóveis ou ouro de computadores), quer devido à sua natureza 

nociva (p.e. remoção de mercúrio de vários produtos).

Veja alguns exemplo de materiais recicláveis:

 A reciclagem poupa espaço nos aterros. Os brasileiros estão produzindo mais lixo a cada ano que 

passa. Nas grandes cidades, os resíduos percorrem distâncias cada vez maiores para serem 

acondicionados em aterros de vida útil restrita.

 A reciclagem pode reduzir custos com a destinação final de resíduos. Livrar-se do lixo tem um preço. 

Caminhões de lixo pagam, e caro, para despejar seus resíduos em um aterro sanitário. Portanto, a 

reciclagem reduz os custos de aterro, pois permite que menos resíduos sejam encaminhados para a 

destinação final.

 A reciclagem pode poupar energia. Quase sempre produzir um produto com materiais reciclados 

demanda menos energia do que se ele fosse produzido a partir de matérias-primas novas, o que 

automaticamente se traduz em menos gases de efeito estufa ao longo do seu ciclo de vida.

 A reciclagem poupa recursos naturais, como terra, plantas, minerais e água. Usando materiais mais 

de uma vez, preservamos o meio ambiente.

 A reciclagem pode reduzir a poluição do ar e da água.

 A reciclagem gera empregos. Segundo o Bureau of International Reciclying (Federação 

Internacional das Indústrias de Reciclagem), aproximadamente 1,6 milhões de pessoas ao redor do mundo 

participam da indústria de reciclagem. Juntas, elas manipulam mais de 600 milhões de toneladas de 

recicláveis todo dia, com um faturamento anual de mais de $ 200 bilhões, similar ao PIB de países como 

Portugal, Colômbia e Malásia.

Por que devo reciclar?



A reciclagem no Brasil

 A reciclagem tem sido cada vez mais realizada em diversos países. O Brasil se destaca nesse 

processo, já que o volume de lixo urbano reciclado no país aumenta a cada dia. Vale ressaltar que esse alto 

índice de reciclagem não se deve apenas à preocupação do país com questões ambientais, mas também 

pelo número de empregos informais que a reciclagem gera.

 Dados do portal do Governo Federal indicam que cerca 10% dos resíduos gerados nas cidades 

brasileiras são reciclados, o setor movimenta anualmente quase R$ 12 bilhões por ano, porém, mais de R$ 

8 bilhões por ano são perdidos por que muitos materiais não são reciclados, já que a maioria dos municípios 

brasileiros não possui serviços de reciclagem e muito menos coleta seletiva.

 Informações do IBGE indicam que um em cada três lares do país separa o lixo biodegradável 

daquele que não é. Porém, a instituição indica que apenas 40% desse resíduo é coletado de forma seletiva 

quando chega à rua. O Brasil possui cerca de 4 mil lixões e apenas 30% a 40% do lixo coletado é depositado 

em aterros sanitários regulamentados.

 Dentre os produtos reciclados, o alumínio tem um papel representativo, 90% destes são reciclados, 

segundo o IBGE. Isso se deve ao alto valor de mercado da sucata, além do grande número de latinhas de 

alumínio consumidas no país, que contribuem para esse número elevado.

 O Brasil é líder mundial em reciclagem de embalagens de agrotóxicos, informações do governo 

federal indicam que nos últimos 13 anos o país reciclou mais de 246 mil toneladas de embalagens. O Brasil 

recicla 80% das embalagens de agrotóxicos, enquanto outros países não conseguem alcançar 75%.

 O Brasil tem feito um esforço para obter destaque no setor de reciclagem, como o projeto Bioplanet 

que visa reciclar um número maior de óleo de cozinha. Ou novas medidas adotadas pelo Governo Federal 

para o descarte e reciclagem de eletrônicos, em que regras estabelecem requisitos para proteção ao meio 

ambiente, na qual esses produtos descartados têm que ser recolhidos e reciclados, processo conhecido 

como logística reversa. Além disso, as empresas têm que ter cuidado com o manejo destes produtos e 

responsabilidades com relação às substâncias perigosas.

 Dados do IBGE indicam que somente 22 milhões dos brasileiros têm acesso aos programas 

municipais de coleta seletiva, isso não representa mais do que 18% da população. O país precisa de um 

programa mais forte de reciclagem, para que se criem mais coletas e mais cooperativas de catadores.



Como Surgiu a idéia de reciclagem 
na Savassi Agronegócio

A idéia de reciclagem na Savassi surgiu da necessidade de criar, um ambiente sustentável, como uma

maneira de reintroduzir no sistema uma parte da matéria (e da energia), que se tornaria lixo. 

Assim desviados, os resíduos são coletados, separados e processados para serem usados como 

matéria-prima na manufatura de bens, os quais eram feitos anteriormente com matéria prima virgem. 

Dessa forma, os recursos naturais ficam menos comprometidos. 

 Confira abaixo lixo reciclável semanal da empresa

Semanalmente na empresa são gerados cerca de 2,5KG de materias

plásticos para reciclagem. Plásticos que podem ser reciclados: 

Embalagem de alimentos; Embalagem de produtos de beleza; 

Embalagem de produtos de limpeza; Tampas; Brinquedos; Peças plásticas;

Canetas esferográficas; Escovas de dentes; Baldes; Artigos de cozinha.

Semanalmente na empresa são gerados cerca de 10KG  de lixo orgânico. 

O lixo orgânico é todo e qualquer tipo de resíduo produzido a partir de 

origem vegetal ou animal, ou seja, algo que já fez parte de um ser vivo. 

Todas as famílias produzem diariamente lixo orgânico, como por exemplo:

restos de alimentos de origem orgânica (carnes, aves, peixes, cascas de

ovos, arroz e outros), além de ossos, sementes, borra de café e etc.

Semanalmente na empresa são gerados cerca de 5KG de papéis. Os 

benefícios da reciclagem do papel incluem a redução no consumo de água 

utilizada na produção, assim como no consumo de energia muito embora 

os números sejam bastante divergentes de uma empresa para outra 

dependendo do tipo de tecnologia empregada e da eficiência do processo. 

Mas é fato que com a reciclagem de papel deixa-se de cortar árvores: 

calcula-se que para cada 1 tonelada de aparas (papéis cortados usados na 

reciclagem) deixa-se de cortar de 15 a 20 árvores.

Cores padronizadas dos recipientes de resíduos

* Azul - Papel/Papelão

* Amarelo - Metal

* Verde - Vidro

* Vermelho - Plástico

* Marrom - Orgânico

* Cinza - Lixo que não será encaminhado à reciclagem

* Preto - Madeira

* Branco - Lixo hospitalar/ saúde

* Laranja - Resíduos perigosos

* Roxo - Resíduos radioativos



A Savassi Agronegócio ligada ao meio ambiente busca formas de cuidar e protege-lo,criando um ambiente

sustentável, agregando qualidade de vida a seus colaboradores. Optou pelo uso de ar-condionado inverter 

veja algumas diferenças entre AR SPLIT convencional X AR SPLIT inverter.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Convencional: Compressor trabalha com lubrificante Mineral(OM)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inverter: Compressor trabalha com lubrificante POE- lubrificante a base de poliól éster.xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Convencional: consumo maior de energia.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inverter: redução de até 40% de energia. (inversor de frequência) e ALTA Eficiência.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Convencional: Dependendo da máquina, somente placa na evaporadora.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inverter: Contém placas na evaporadora e condensadora. Comandos da máquina são todos através de

placas. Tornando assim uma máquina mais delicada.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Convencional: Trabalha com o fluido refrigerante R22. Apresenta potencial de degradação da camada de 

ozônio. Carga em fase gasos.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Inverter: Trabalha com o fluido refrigerante R410a .Trabalham com pressões mais elevadas. Não

apresenta potencial de degradação da camada de ozônio. Carga em fase líquida.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Convencional: Apresenta tubo capilar.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inverter: Apresenta Válvula expansão eletrônica.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Convencional: Manutenção Corretiva menos cara.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inverter: Manutenção Corretiva mais cara.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Convencional: Precisa de algum tempo para atingir a temperatura desejada.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inverter: Atinge a temperatura desejada rapidamente.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Convencional: maior ruído.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inverter: menor ruído. 

 A imagem abaixo mostra as diferenças de funcionamento entre os dois tipos.



As vantagens da substituição de lâmpadas tradicionais por LED

A substituição das lâmpadas tradicionais pela iluminação LED é uma forte tendência, pois esta oferece 
vantagens principalmente em termos de durabilidade e economia. Tanto que, após perceber que há uma 
redução real nos custos com energia, muitas empresas começaram a optar pela iluminação LED. No México 
e na Itália, por exemplo, o LED vem sendo utilizado na iluminação pública desde 2010.

Consumo de energia e eficiência

A energia consumida pelo LED é revertida em iluminação e não em calor, consequentemente não desperdiça 
energia.

Lâmpada incandescente 60 W = luminária LED de 4,5 W com economia de 55,5 W/hora.
Lâmpada fluorescente tubular de 40 W = luminária LED de 18 W com economia de 22 W/hora.
Lâmpada dicroica 50 W = luminária LED de 6 W com economia de 44 W/hora.
Reposição das lâmpadas

O LED pode chegar a mais de 50.000 horas de vida útil, enquanto que:

Incandescente = 1.000 horas
Fluorescente Compacta = 6.000 horas
Fluorescente Tubular = 7.000 horas
Halógena = 3.000 horas
Em termos de durabilidade 1 LED = 50 lâmpadas incandescentes ou 8 lâmpadas compactas fluorescentes ou  
16 lâmpadas halógenas.

Exposição de produtos

A iluminação LED não emite radiação IV/UV, o que evita danos à pele, plantas e também objetos ou produtos 
expostos como roupas, calçados, móveis, decorações e obras de arte.

Descarte

Como o LED não possui em sua composição metais pesados como chumbo e mercúrio, não há necessidade 
de um descarte especial como as lâmpadas fluorescentes.



 Incentive a sua empresa ou propriedade agrícola a praticar sustentabilidade através da reciclagem. 

Utilize latas de leite em pó para armazenagem de amostras de cafés, amêndoas de cacau, milho, soja, 

trigo entre outros grãos que são usados no 

controle de qualidade de seus produtos 

produzidos. 

 Incentive os colaboradores a trazerem  

para o trabalho latas de leite em pó que são 

usadas na sua casa com isso a sua empresa irá 

contribuir para a preservação do meio ambiente 

e com isso a sua empresa ira contribuir 

preservação do meio ambiente e com a 

educação ambiental no planeta, além de economizar na aquisição de recipientes que seriam necessários 

para acomodar essas amostras.


