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RESUMO 

 

A Região de Jacarepaguá concentra atualmente 237 estabelecimentos classificados 

na categoria RESTAURANTES, segundo dados obtidos na RAIS, gerando milhões de 

litros de gorduras oriundas do processo de transformação e descarte de restos de 

alimentos. As gorduras geradas nesses estabelecimentos deveriam em tese ser 

coletadas por empresas especializadas para depois as destinarem à Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) da Alegria, mas observamos vários procedimentos 

inadequados desde o descarte da gordura na própria rede coletora, até o uso de 

terrenos baldios. Esse cenário pode ser evitado com a limpeza e manutenção 

adequadas das caixas de gordura, que correspondem a tratamento preliminar do 

efluente. As formas de retirada de gordura mais utilizadas pelo restaurantes são o uso 

de caminhões limpa fossa, deslocamento de um funcionário do próprio restaurante 

para a retirada, uso de soda cáustica ou coleta por um caminhão de lixo comum. Uma 

das maneiras de reduzir esse problema é através do processo de bioaumentação, 

utilizando agentes biológicos que decompõem a gordura gerada e acumulada tanto 

nas tubulações quando na própria caixa de gordura. Diferente do modelo tradicional, 

onde a gordura é transferida de um lugar para outro, com os microrganismos, a 

mesma não é formada, sendo digerida rapidamente pelos agentes biológicos tais 

como bactérias do gênero Bacilus, alvo desse estudo. Esse trabalho, temos como 

objetivo apresentar um estudo sobre a viabilidade de utilização de técnicas de 

bioaumentação na limpeza de caixas de gordura, cujo cenário percebemos que 

mesmo sendo viável tanto operacionalmente quanto financeiramente, há entraves no 

que tange ao nível de conhecimento e graus de disponibilidade para mudança, 

fazendo com que os impactos ambientais sejam bem evidentes. 

 

Palavras-chave: Caixas de gordura, bioaumentação, microrganismos, restaurantes. 
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   ABSTRACT 

 

The Jacarepagua Region in the city of Rio de Janeiro, Brazil, currently focuses 237 

establishments classified in the category RESTAURANTS, according to data obtained 

from RAIS, generating millions of liters of fat derived from the transformation process 

and disposal of food waste. Fat generated in these establishments should theoretically 

be collected by specialised companies and then delivered to the Sewage Treatment 

Plant, but several inadequate procedures are observed, like the disposal of fat in the 

sewage collection system itself or at vacant lots. This scenario can be avoided by 

proper cleaning and maintenance of grease traps, what corresponds to the preliminary 

treatment of the effluent. Most used forms of fat removal by restaurants are waste 

haulers, removal by restaurants' employees, use of caustic soda or collection by a 

common garbage truck. One way to reduce this problem is through bioaugmentation 

process using biological agents that break down fat generated and accumulated either 

in the pipes or in the grease traps. Unlike the traditional model, where fat is transferred 

from one place to another, with microorganisms, the fat is quickly digested by biological 

agents as bacteria of the genus Bacillus, target of the study. The goal of this study is 

to assess the potential environmental and economic benefits of applying 

bioaugmentation in cleaning restaurant grease traps. Results show that even being 

both operationally and financially feasible, there are barriers when it comes to the leves 

of knowledge and interest in changing current behaviours, causing quite evident 

environmental impacts. 

 

Keywords: Grease Traps, Bioaugmentation, Microorganisms, Restaurants 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional, aliado ao maior número de pessoas que se alimentam 

fora do lar, faz com que o mercado de restaurantes esteja em franca expansão em 

todo país, principalmente nas grandes capitais que movem a economia no Brasil, 

dentre elas o Rio de Janeiro. Mesmo suprindo anseios da sociedade moderna, o 

crescimento do número de restaurantes gera uma outra preocupação que é o destino 

e tratamento dos efluentes gerados, uma vez que a água é utilizada em praticamente 

todas as etapas da operação de um restaurante. 

 

Conduzir uma empresa em conformidade com aspectos ambientais, com maior 

qualidade, sem comprometer os recursos naturais, exige comprometimento de todos 

os níveis hierárquicos (LERIPIO, 2001). Esse modelo de gestão, segundo Almeida 

(2002), se enquadra no conceito de Ecoeficiência, possibilitando a existência do 

negócio em conformidade com aspectos ambientais.  

 

Conhecer os impactos ambientais dos processos industriais requer uma visão 

abrangente de todo processo, sendo uma das técnicas a Avaliação do Ciclo de Vida 

(ACV) que avalia desde a origem de um agente poluidor até seu descarte ou reuso 

(CHEHEBE, 1998). O pensamento de que processos sustentáveis podem reduzir 

custos operacionais, auxilia na maior proatividade das Orgnaizações nesse sentido. 

 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento (BRASIL, 2008), 55% dos municípios 

brasileiros possuem rede coletora de esgoto e em 27% dos municípios o esgoto é 

coletado e tratado. No Estado do Rio de Janeiro, 92% dos municípios possuem rede 

coletora, porém somente 59% apresenta algum tratamento. Isso mostra uma estrutura 

de cobertura deficiente uma vez que a velocidade do crescimento populacional pode 

afetar a capacidade de atendimento das empresas prestadoras de serviços de água 

e esgoto.  

 

A água, ao ser utilizada em restaurantes, retorna para o ambiente na forma de esgoto 

e em se tratando de efluentes industriais, encontramos uma situação mais crítica, uma 

vez que os óleos, gorduras e graxas gerados, solidificam em temperaturas mais 
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baixas, provocando entupimentos e extravasamentos na rede coletora de esgotos, o 

que interfere diretamente na eficiência das ETEs. 

 

Há condições mínimas para mitigar os impactos da geração de esgotos no sistema 

coletor. Uma dessas condições é a instalação e manutenção frequente das caixas de 

gordura. Estas caixas são sistemas que permitem a separação das graxas, óleos e 

gorduras do efluente líquido, pela flotação natural (ABNT, 1999). 

 

Observando os impactos diretos ao negócio, a baixa atenção dada à manutenção das 

caixas de gordura pode acarretar no surgimento de odores nauseabundos que 

impregnam o estabelecimento (HAMKINS, 2006), provocando também surgimento de 

vetores como insetos e roedores, além de interferências na operação a qualquer 

momento, inclusive durante os horários de pico (MMEJE et al., 2004). Tudo isso pode 

gerar perda de clientes e degradação da imagem do estabelecimento, visto que um 

dos primeiros aspectos que observamos em um restaurante é o asseio e limpeza. 

 

Segundo dados da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, as infrações por motivo de 

asseio aumentaram em 40% entre 2010 e 2012. Em bares, restaurantes e 

supermercados da cidade do Rio de Janeiro o número de interdições aumentou 23% 

no mesmo período, sendo os principais motivos a presença de alimentos vencidos, 

mau cheiro e vetores tais como ratos e baratas (AGÊNCIA BRASIL, 2013).  

 

Para o restaurante, a correta manutenção das caixas de gordura evitaria tais 

problemas para o sistema de esgoto e para próprio negócio (KOBYLINSKI; HUNTER; 

FITZPATRICK, 2006). Um grande desafio é conciliar a expansão desse mercado e o 

aumento da capacidade de aumento de cada restaurante   com o correto 

saneamento básico, sustentabilidade, capacitação e conscientização e todos os 

custos associados. 

 

A limpeza das caixas de gordura torna-se alvo de preocupação do poder público, 

havendo inclusive legislação específica sobre esse tema. No Rio de Janeiro há a Lei 

4.991/2009 (RIO DE JANEIRO, 2009) estabelece a obrigatoriedade da limpeza 

periódica das caixas de gordura das edificações do Município e o Decreto Municipal 
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32.889/2010 (RIO DE JANEIRO, 2010), que aborda a proibição de destinação 

inadequada de óleos e gorduras de uso culinário por pessoas jurídicas. 

 

As caixas de gordura precisam ser adequadas ao volume de produção de esgoto das 

edificações e em se tratando do segmento de restaurantes, seu tamanho tem relação 

com o número de refeições servidas, devendo a estrutura de esgoto ser modificado 

em casos de obras de aumento de capacidade. Tais obras podem implicar em uma 

interrupção mais longa no funcionamento do local, tornando-se necessário o uso de 

alternativas para manter esse sistema limpo de forma a atender aos diversos atores 

envolvidos: poder público, sociedade civil, funcionários, clientes e acionistas.  

 

A alternativa mais comum aos restaurantes para retirada do excesso de gordura é o 

uso de caminhões limpa fossa, mas esse método não elimina totalmente entupimentos 

ou mau cheiro, pois age exclusivamente no excesso de gordura acumulado nas caixas 

de gordura, não agindo sobre gorduras dentro das tubulações.  

 

Uma outra alternativa é o uso de produtos biológicos específicos para degradação das 

gorduras formadas. Estes produtos agem em toda tubulação do estabelecimento, 

decompondo a matéria orgânica gerada, e impedindo a formação da gordura 

sobrenadante característica das caixas de gordura, o que atenderia aos 

requerimentos de todos os atores citados anteriormente. Para esta alternativa, uma 

grande barreira é a falta de informação sobre essa tecnologia e seus benefícios, uma 

vez que tais estabelecimentos normalmente preferem soluções corretivas, como a 

contratação de caminhões limpa-fossa, em detrimento de medidas preventivas. 

 

A Região de Jacarepaguá faz parte da XVI Região Administrativa do Rio de Janeiro e 

foi  escolhida pela proximidade com a empresa patrocinadora do projeto, o que facilita 

as questões logísticas. A região ainda possui muitas características rurais mesmo com 

diversas mudanças bruscas, principalmente a partir dos anos 70 quando surgiram  

grandes indústrias e conjuntos residenciais (LOBO & SILVA, 2012).   

 

O problema da pesquisa que orienta esta dissertação está centrado nas seguintes 

questões: 
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 Qual a quantidade de gordura produzida em uma amostra de restaurantes do 

bairro de Jacarepaguá? 

 Quais os métodos utilizados para controle e gerenciamento das gorduras 

geradas pelos restaurantes? 

 Esse mercado está aberto a uma alternativa sustentável e viável 

economicamente? 

 

Como alternativa a esse cenário, é proposto o uso de microrganismos com o intuito 

de impedir a formação de gorduras, óleos e graxas nas caixas de gordura e com a 

definição da amostra, pretende-se realizar uma projeção para toda população de 

restaurantes do bairro que culminaria no volume total de gordura que deixaria de ir 

para a rede coletora e meio ambiente. 

  

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo desse estudo é apresentar um estudo sobre a viabilidade de utilização de 

técnicas de bioaumentação na limpeza de caixas de gordura. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Pesquisar o perfil e o nível de informação do segmento em relação ao uso de 

biotecnologia; 

 Estimar o volume evitado de gordura pelos restaurantes na região de 

Jacarepaguá no município do Rio de Janeiro com uso do processo de 

bioaumentação; 

 Comparar os benefícios dos meios tradicionais de limpeza de caixas de gordura 

com os benefícios do uso da bioaumentação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Sustentabilidade nas organizações 

 

O termo sustentabilidade começou a ganhar força a partir da publicação do relatório 

Bruntland, intitulado no Brasil como “Nosso futuro comum”, que foi um dos primeiros 

esforços para compor uma agenda comum entre os países. Nos anos 70 havia uma 

preocupação de que nossos maiores problemas ambientais seriam referentes à 

escassez de recursos (MEADOWS et al., 1972).  

 

Conforme observado no quarto relatório do IPCC1 (PROGRAMA DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE, 2007), a tendência linear de aquecimento dos 

últimos 50 anos é o dobro da dos últimos 100 anos; desde 1978 o gelo marinho ártico 

vem sofrendo uma redução de quase 3% a cada década, fato este mostrado no 

documentário Uma verdade inconveniente, baseado no livro do mesmo título (GORE, 

2006), portanto esse tema é uma realidade, que vem sendo abordada por todos os 

meios.  

 

Hoje é possível observar que o resultado da crescente influência do homem na 

natureza gera um clima desolador, tanto que segundo o Relatório da ONU Harmony 

with nature (2012), o vencedor do prêmio Nobel de Química Paul Crutzen considera a 

influência do homem tão crítica no meio ambiente que sugere uma nova era geológica: 

o Antropoceno, que é definido como o período em que o homem representa uma força 

geológica que pode interferir de forma indelével na natureza (CRUTZEN; STEFFEN; 

MCNEILL, 2007). 

 

As alterações citadas anteriormente, promoveram impactos em todas as áreas da 

sociedade, modificando as relações entre as empresas e seus stakeholders2 e 

inserindo a variável ambiental no modelo de negócios das Organizações.  

 

                                                           
1 O IPCC é um órgão intergovernamental criado em 1988 pelo Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA) e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). 
2 O termo Stakeholder, foi definido por Freeman (1984) e refere-se a todos os atores que se 

relacionam com a Organização, dentro e fora dela 
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Nesse cenário, é consolidado o conceito de Tripple Bottom Line, que cita a 

sustentabilidade como resultado direto da estabilidade econômica, qualidade 

ambiental e justiça social (ELKINGTON, 2011). Hawken, Lovins e Lovins (2000) 

revelam que o modelo extrativista, onde o aumento de demanda estimula o aumento 

de produção, está em declínio, uma vez que o foco não está mais no número de 

barcos de pesca ou poços, mas sim nos peixes e aquíferos.  

 

Para as Organizações que percebem essa mudança de paradigma e incluem 

processos sustentáveis em suas operações, existirem inúmeras oportunidades de 

negócios, desde que estimulem quatro movimentos essenciais:  

 Aumento dos recursos produtivos;  

 Redesenho dos processos produtivos alinhados à modelos biológicos que 

minimizem desperdícios;  

 Mudança do modelo de venda de produtos para venda de serviços;  

 Reinvestimento de recursos no capital natural (HAWKEN; LOVINS; LOVINS, 

2000). 

 

Esse formato surge como uma alternativa ao modelo de expansão industrial por meio 

de obliteração criadora, onde novos produtos e demandas são continuamente gerados 

(SCHUMPETER, 1982); destarte, a ausência de consciência ambiental e sustentável 

faz com que a atividade industrial seja, ao mesmo tempo, fundamental para a 

manutenção dessa demanda, mas também grande responsável pela passo de 

degradação ambiental que encontramos, basicamente por dois motivos:  

 Acúmulo de insumos e matérias primas;  

 Pouca eficiência dos processos de transformação (FREIRE et. al., 2000). 

 

Nessa realidade, as Organizações passam a se mobilizar para incluir as questões 

ambientais em seus modelos de governança, amparando iniciativas de normatização 

e certificações ambientais. 
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Bauer, Gibson e Tierney (2012) observaram que a principal motivação que leva as 

empresas a almejarem uma certificação ambiental são as pressões legais enquanto 

as pequenas Organizações ainda não tem esse tema como prioridade, pois há a visão 

de elevados custos para tal ação; tal informação é questionável, pois em uma 

pesquisa feita nos Estados Unidos, foi constatado que os investimentos variam de 1% 

a 25% do orçamento, sendo perfeitamente palpável para empresas menores 

(COLARES et. al, 2013). 

 

Obter uma certificação, independente de qual seja, implica em uma mobilização por 

parte de toda Organização, pois muitas práticas precisarão ser revistas e 

implementadas. Seiffert (2007) defende que existem quatro principais razões que 

levam uma empresa a obter uma certificação ambiental: 

 Melhora da reputação e da imagem da organização; 

 Exigências de clientes; 

 Relacionamento com stakeholders; 

 Inovação de processos (SEIFFERT, 2007) 

 

2.2 PERFIL DO SETOR ALIMENTÍCIO NO BRASIL E NO RJ 

 

Segundo dados da Associação Brasileira de Indústrias de Alimentação, em 2013, o 

Varejo alimentício (supermercados, marcados armazéns etc.) movimentou no Brasil 

cerca de 255,60 bilhões de reais, enquanto o food service, que são estabelecimentos 

que transformam a matéria prima para consumo, movimentou cerca de 116,55 

bilhões, que representa 30% do total (ABIA, 2014). Na última década, as vendas para 

o food service aumentaram 14,5% contra 11,2% para o varejo alimentar (Figura 1) e 

segundo o IBGE, nos dados de 2008-2009, cerca de 31% dos gastos com alimentação 

estão comprometidos com alimentação fora, contra 25% da pesquisa anterior de 

2002-20033.  Ao restringirmos a pesquisa apenas ao município do Rio de Janeiro, 

esse percentual sobe para 43%.  

 

                                                           
3 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 
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Figura 1 - Crescimento médio percentual da indústria de alimentos 
Fonte: ABIA (2014) 

 

Segundo pesquisas feitas na RAIS4, Até dezembro de 2013, no município do Rio de 

Janeiro, estavam em funcionamento cerca de 7898 estabelecimentos enquadrados 

na categoria “Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação e Bebidas”, com mais 

de um empregado, conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE).  

 

O número de estabelecimentos cresce em média 4% por ano no município do Rio de 

Janeiro, porém nessa pesquisa não havia disponibilidade de dados por bairro, ou sub 

classe, onde seria possível observar apenas o grupo “restaurantes” separadamente, 

porém outras análises foram realizadas nessa população tais como perfil por grau de 

instrução e tamanho do estabelecimento. Na primeira análise observamos que menos 

que 2% dos estabelecimentos possuem profissionais com nível superior e se 

considerarmos o superior incompleto, não chegamos a 4% dos estabelecimentos 

(Figura 2). 

 

Mais de 50% não possuem ensino médio completo, o que nos mostra um perfil bem 

claro da formação acadêmica desse segmento e que pode interferir em sua cognição 

e representar um entrave a processos de educação corporativa.  

                                                           
4 Relatório Anual de Informações Sociais – pesquisa feita no BI do MTE, no município do Rio de 
Janeiro, CNAE 2.0 
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Se analisarmos os níveis salariais do segmento, notaremos que 76% dos funcionários 

desse segmento tem remuneração de até 1,5 salários (MTE, 2013), o que inclusive 

pode limitar seus próprios esforços em buscar uma qualificação mais adequada.  

 

 

Figura 2 - Presença de funcionários por grau de escolaridade nos Restaurantes do 
município do Rio de Janeiro 

Fonte: RAIS (2013) 

 

2.3 NORMAS IMPORTANTES PARA MONITORAMENTO DE EFLUENTES 

 

Na esfera nacional, a Resolução CONAMA 337 (2005) versa sobre a classificação dos 

corpos hídricos e normas ambientais para seu norteamento, bem como padrões de 

lançamentos de efluentes. Segundo essa resolução, a água pode ser  

 Águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰; 

 Águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰; 

 Águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30‰; (CONAMA 337, 

2005) 

 

Essa resolução determina que devem estar virtualmente ausentes os materiais 

flutuantes, espumas não naturais, resíduos sólidos, corantes artificiais, óleos, graxas 

e também substâncias que apresentem gosto ou odor.  
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A resolução CONAMA 430 (2011) estabelece que os efluentes, independente do 

gerador, somente deverão ser direcionados ao corpo receptor uma vez que livre de 

material flutuante e a CONAMA 274 (2000)define as águas próprias segundo critérios 

de balneabilidade:  

a) Excelente: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas 

em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, 

houver, no máximo, 250 coliformes fecais (termo tolerantes) ou 200 

Escherichia coli ou 25 enterococos por l00 mililitros; 

b) Muito Boa: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas 

em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, 

houver, no máximo, 500 coliformes fecais (termo tolerantes) ou 400 

Escherichia coli ou 50 enterococos por 100 mililitros; 

c) Satisfatória: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas 

em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, 

houver, no máximo 1.000 coliformes fecais (termo tolerantes) ou 800 

Escherichia coli ou 100 enterococos por 100 mililitros. (CONAMA 274, 2000) 

 

No Estado do Rio de Janeiro, a LEI ESTADUAL 4692 DE DEZEMBRO DE 1996, em 

seu artigo 2º, determina que o tratamento primário dos esgotos lançados nos corpos 

d’água deve assegurar minimamente a eficiência de remoção de demanda bioquímica 

de oxigênio dos materiais sedimentáveis e “garantir a ausência virtual dos corpos 

flutuantes” (RIO DE JANEIRO, 1996). 

 

Ainda em relação ao Estado do Rio de Janeiro, a Norma Técnica (NT)  202 do Instituto 

Estadual do Ambiente determina padrões para o lançamento de efluentes líquidos, 

sendo um deles a ausência de materiais flutuantes. A NT 213 define parâmetros para 

controle de toxicidade para efluentes oriundos de quaisquer meios de lançamento de 

acordo com a NT 202 citada anteriormente. 

 

A LEI MUNICIPAL 4991 DE 22 DE JANEIRO DE 2009, estabelece a “obrigatoriedade 

da limpeza periódica das caixas de gordura das edificações do Município do Rio de 

Janeiro, nos termos desta Lei”, podendo haver sanções de até R$ 10.000,00 para o 

estabelecimento infrator. Isso engloba estabelecimentos comerciais que realizem 

preparo de alimentos, tais como: 
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 Bares, restaurantes, lanchonetes, cozinhas industriais, cantinas e bufês;  

 Padarias e confeitarias; 

 Hotéis, motéis e similares;  

 Escolas, creches, abrigos, asilos; 

 Casas de shows, boates e danceterias;  

 Hospitais, unidades de saúde com leitos;  

 Quartéis; 

 Presídios; 

 Clubes esportivos e recreativos;  

 Indústrias alimentícias (RIO DE JANEIRO. 2009). 

 

2.4 GERAÇÃO E TRATAMENTO DE EFLUENTES EM ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS 

 

2.4.1 Geração 

O mercado de alimentos é um segmento em franca expansão, conforme visto 

anteriormente e isso se deve bastante em relação às mudanças de hábitos do ser 

humano em consumir mais alimentos processados ao invés dos alimentos in natura  

 

A indústria de transformação de alimentos utiliza água em praticamente todos os 

processos, seja agregando água nos produtos, seja nos procedimentos de limpeza e 

higiene. A importância da água foi apresentada de forma muito nítida na Carta 

Europeia de Água, criada pelo Conselho da Europa em Estrasburgo em 6 de maio de 

1968, onde no item V, lemos que 

A poluição é uma alteração, geralmente provocada pelo homem, da qualidade 

da água, que a torna imprópria ou perigosa para o consumo humano, para a 

indústria, agricultura, pesca e atividades recreativas, para os animais 

domésticos e para a vida selvagem. A água, após utilizada, deve voltar ao 

meio natural e não comprometer as utilizações posteriores a ela. 

 

Nos estabelecimentos comerciais a água possui diversas aplicações. Por suas 

propriedades e abundância uma delas, talvez a menos nobre, é a de diluidora de 

resíduos e devido a esse motivo, seu uso na maioria dos casos é indiscriminado. 
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Diferentemente de outros recursos que são quase ou totalmente consumidos, a água 

se transforma quantitativa e qualitativamente, sendo seu aproveitamento inviável seja 

para uso doméstico, industrial, lazer ou irrigação (DERISIO, 2012).   

 

Jordão e Pessoa (2009) afirmam que o homem não é totalmente eficiente no consumo 

dos recursos, gerando diversos tipos de resíduos tais como partículas, lixo e esgoto, 

este último, chamado por alguns autores de “águas residuais”, que é uma tradução 

literal da palavra inglesa “wastewater”. Segundo a ABNT, norma 9648 (1986), o esgoto 

sanitário, é o "despejo líquido constituído de esgotos doméstico e industrial, água de 

infiltração e a contribuição pluvial parasitária". Os esgotos são classificados em 

grandes grupos: 

 Esgotos sanitários: constituído basicamente por despejos domésticos, águas 

pluviais, águas de infiltração e uma parcela mínima de despejos industriais. 

 Esgotos industriais: despejo líquido oriundo de processos industriais (ABNT, 

1986).  

 

Pereira e Soares (2006) definem o esgoto industrial como todo efluente oriundo de 

processos produtivos e de águas de lavagem e indústrias, contendo grande carga 

poluidora. Os mesmos autores definem o esgoto doméstico como efluente “formado 

por matéria fecal e águas servidas provenientes de banheiros, cozinhas, outras 

instalações hidro sanitárias de residências, prédios comerciais, instalações públicas, 

além de contribuições especiais de estabelecimentos de saúde”. 

 

Nos casos dos esgotos industriais, sua caracterização depende de diversos fatores 

tais como tipo de produto processado, localização geográfica, perfil dos funcionários 

e nível de conhecimento da gestão; a NBR 7229 estima valores de produção de esgoto 

de acordo com o tipo de atividade (Tabela 1). Devido a seu processo produtivo de 

transformação, os restaurantes estão enquadrados na categoria de geradores de 

esgoto industrial e estima-se que uma refeição gere cerca de 25 litros de esgoto 

(ABNT, 1993). 
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Vale ressaltar que tais parâmetros são valores de referência que podem sofrer 

variações em função dos aspectos citados anteriormente e a falta de gestão desses 

aspectos impacta diretamente no modelo de sustentabilidade adotado pelo 

estabelecimento. Em se tratando de restaurantes, segundo a Enviromental Agency 

dos Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS, 2007), a gordura gerada por restaurantes, 

casas e fontes industriais, é responsável por 47% dos entupimentos das redes 

coletoras nos EUA. Conforme explicitado pela Water Enviromental Federation5 (WEF, 

2008), óleos, graxas e gorduras produzidos por estabelecimentos comerciais, podem 

provocar: 

 Aderência nas superfícies de equipamentos; 

 Arraste para as ETEs; 

 Baixo desempenho de processos biológicos de tratamento. 

 

Tabela 1 - Geração de esgoto diária por atividade e usuário (NBR 7229) 

Atividade / usuário Unidade Produção de esgoto 
(litros/dia) 

1 – Ocupantes permanentes 

-Residência 

          Alto padrão 

          Médio padrão 

          Baixo padrão 

-Hotel (exceto lavanderia e cozinha) 

-Alojamento provisório 

 

 

Pessoa 

Pessoa 

Pessoa 

Pessoa 

Pessoa 

 

 

160 

130 

100 

100 

80 

1 – Ocupantes temporários 

-Fábrica em geral 

-Escritórios 

-Edifícios públicos ou comerciais 

-Escolas 

-Bares 

-Restaurantes e similares 

-Cinemas, teatros e locais de curta 
permanência 

-Sanitários públicos 

 

Pessoa 

Pessoa 

Pessoa 

Pessoa 

Pessoa 

Refeição 

Lugar 

 

Bacia sanitária 

 

70 

50 

50 

50 

6 

25 

2 

 

480 

Fonte: ABNT (1993) 

                                                           
5 Organização não governamental americana, fundada em 1928 e composta por especialistas em 
água, efluentes e águas de reuso. 
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Hamkins (2006), cita que muitas cidades no mundo estão empenhado esforços para 

diminuir a presença de efluentes na rede coletora, mas ainda há  preocupação de 

apenas em manter os efluentes fora do sistema. Com isso uma das alternativas para 

a retirada de efluentes oriundos de restaurantes é o uso de caminhões limpa-fossa, 

que realizam o descarte final nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs). Há 

algumas iniciativas como o projeto Grease Avenger (MMEJE et al., 2004), na cidade 

de Los Angeles, que foi elaborado sob três pilares (Figura 3), e em dois anos de 

projeto reduziu em 40% o número de ocorrências de entupimento de esgoto nessa 

cidade. 

 

 

Figura 3 - Tripé do projeto Grease Avenger 
Fonte: Adaptado de Mmeje et. al (2004) 

  

 

 

2.4.2 Coleta e tratamento dos efluentes 

 

Brito (2004) cita que os fatores determinantes ao grau de tratamento de esgoto estão 

na capacidade do corpo receptor em absorver a carga orgânica direcionada à ele, ou 

seja o tipo de tratamento está associado ao nível de redução dos sólidos em 

suspensão. Sendo assim há quatro graus de tratamento: 

 

Controle das fontes de 
geração de poluentes 
(10000 restaurantes)

Conscienteização dos 
gestores dos 

estabelecimentos e 
comunidade

Limpeza dos pontos 
críticos
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 Tratamento preliminar – tem como objetivo principal, a remoção de sólidos 

grosseiros e de areia, por meio de mecanismos de ordem física -gradeamento, 

peneiras, caixa de areia e caixa de gordura; 

 Tratamento primário – constituído por processos físico-químicos onde o 

poluente é separado por sedimentação ou floculação;   

 Tratamento secundário – chamado de etapa biológica com adição de 

microrganismos onde o principal objetivo é remover matéria orgânica e 

nutrientes tais como fósforo e nitrogênio; 

 Tratamento terciário - objetiva a remoção de poluentes específicos, ou ainda 

remoção complementar de poluentes não suficientemente removidos no 

tratamento secundário. (COPASA, 2015) 

 

Sperling (1996), cita que o processo de lodos ativados é muito disseminado em nível 

mundial para o tratamento de despejos domésticos e industriais, em cenários onde 

haja grande quantidade de efluentes a ser tratada (Figura 4). Nesse processo, a 

decomposição da matéria orgânica é feita por meio de microrganismos específicos, 

que ao interagirem com o esgoto, formam uma massa chamada de lodo.  

O efluente é direcionado a um reator (tanque de aeração), onde ocorre a redução da 

matéria orgânica por conta de reações bioquímicas SPERLING (2005)  

 

Aproximadamente 80% das águas de abastecimento utilizadas em residências, 

instituições públicas e estabelecimentos comercias, retorna sob a forma de esgoto 

(LEME, 2010) e no interior das caixas de gordura, observamos baixa 

biodegradabilidade de gorduras e proteínas, impactando na biota presenta na própria 

caixa de gordura e a jusante.  

 

Tratar esgotos está relacionado com retirada de impurezas, que geram poluição, 

sendo esses processos basicamente consistidos por: 

 Processos físicos – caracterizados pela remoção física, usada em nível 

primário. Nesse processo os contaminantes não são eliminados mas reduzidos, 

pois há a redução de matéria orgânica por meio de filtros; 
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 Processos químicos – caracterizados por reações químicas, normalmente para 

remoção de patogênicos com agentes coagulantes, floculantes, oxidantes ou 

redutores de pH; 

 Processos biológicos – feita a partir de mecanismos biológicos podendo ser 

aeróbios (lodos ativados, filtros biológicos etc.) ou anaeróbios (fossas sépticas), 

apresentando baixo custo e possibilidade de tratamento de grandes volumes 

de efluente (LEME, 2010). 

 

 

Figura 4 - Principais alternativas para o lançamento de efluentes industriais 
Fonte: SPERLING (2005) 

 

2.4.3 Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

 

Na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico6 (PNSB) de 2008, dos 5564 municípios 

no Brasil, cerca de 3.069 contam com serviço de esgotamento sanitário por rede 

coletora e tal valor mostra que aproximadamente 45% dos municípios não são 

atendidos por rede de esgotamento (Figura 5). Porém, dos 3.069 municípios acima, 

somente em 1.587 o esgoto coletado é tratado; isso significa que do total de 

                                                           
6 De periodicidade variável, Reúne parte dos resultados da pesquisa sobre a oferta e a qualidade dos 
serviços de saneamento básico no país, com base em levantamento realizado junto às prefeituras 
municipais e empresas contratadas para a prestação de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem urbana e limpeza urbana e coleta de lixo, nos municípios brasileiros 
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municípios brasileiros, somente 27% conta com esgoto coletado e tratado (IBGE, 

2008). 

 

O esgoto tratado nas ETEs gera um lodo, que Pires (2007) define como sendo 

“resíduo rico em matéria orgânica gerado durante o tratamento das águas residuais 

nas Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs)”, que deve ser alvo de preocupação 

na etapa de planejamento das ETEs, porém vários projetos não contemplam a 

destinação final do lodo produzido, o que mitiga os resultados de coleta e tratamento 

dos efluentes e pode representar uma aumento de custos de 50% no processo 

operacional  (BETTIOL; CAMARGO, 2006).   

 

 

Figura 5 - Distribuição de municípios brasileiros por coleta e tratamento de esgotos 
Fonte: Adaptado de IBGE (2008) 

 

 

Os lodos podem ter destinações diferentes (Figura 6), sendo uma delas o solo, que  

se apresenta como melhor solução sob o aspecto ambiental e econômico, pois 

promove reciclagem de matéria orgânica e nutrientes, além do menor custo (PIRES, 

2007). Dos 1513 municípios que tratam seus esgotos em ETEs, 452 realizam o 

descarte em aterros sanitários, o que corresponde a quase 30% do total (IBGE, 2008). 

O tratamento dos lodos, antes de sua disposição final, está definido na Resolução 

Conama 375 (2000). 

 

Segundo dados do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

dos Recursos Hídricos 4 (ONU, 2014), cerca de 67% da água consumida no mundo é 
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utilizada para irrigação, 22% para fins domésticos e 11% para fins industriais e 

conforme citado anteriormente, cerca de 80% de toda água utilizada, retorna na forma 

de esgoto. Logo, a indústria é responsável por aproximadamente 10% de toda 

geração de esgoto no mundo, o restante ficando por conta da agricultura e 

residências. 

 

Figura 6 - Municípios no Brasil por destino do lodo gerado pelo processo de tratamento do 
esgoto 

Fonte: Adaptado de PNSB (2008) 

 

No município do Rio de Janeiro, o aterro sanitário é o principal destino dado aos lodos 

gerados pelas ETEs em 25 municípios (Figura 7) e notamos que apenas em 8 

municípios há o reaproveitamento desse material. 

  

Figura 7 - Municípios no Rio de Janeiro por destino do lodo gerado pelo processo de 
tratamento do esgoto 

Fonte: Adaptado de IBGE (2008) 

 

Segundo a PNSB 2008, são tratados diariamente no Brasil cerca de 8.460.590 

milhões de m³ de esgoto, o que representa um aumento de 27% em relação à 
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pesquisa anterior, no ano de 2000. Na pesquisa mais recente, são contemplados os 

quatro graus de tratamento: preliminar, primário, secundário e terciário, nos 1587 

municípios, supracitados (Figura 8).   

 

O tratamento preliminar corresponde a 21% de todo esgoto tratado no Brasil, com 

cerca de 1.760.241 milhões de m³ diariamente, sendo o maior volume na Região 

Sudeste com 912.626 mil m³ tratados por dia, que corresponde a 52% de todo 

tratamento preliminar no Brasil. O Estado do Rio de Janeiro, lidera o volume de esgoto 

tratado na Região Sudeste, com 67% de tratamento (Figura 9). 

 

Figura 8 - Número de municípios com rede coletora e grau de tratamento do esgoto  
Fonte: Adaptado de IBGE, 2008 

 

Figura 9 - Volume de esgoto tratado de forma preliminar nos estados do Sudeste 
Fonte: Adaptado de IBGE (2008) 
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2.4.4 Caixas de gordura 

 

Jordão e Pessoa (2009) definem gordura como a matéria graxa, óleos e substância 

afins presentes no esgoto, oriundos da preparação de alimentos e à esses elementos, 

a Water Enviroment Federation utiliza o termo FOG, que em uma tradução literal 

significa gorduras (Fats), óleos (Oils) e graxas (Grease), que são compostos 

biodegradáveis, solúveis em água e formados por longas cadeias de carbono 

(HARRIS, 2013), presentes em muitas etapas do processo de transformação de 

alimentos, tais como: 

 Etapa de preparo dos alimentos; 

 Limpeza e descarte de matéria processada: 

 Lavagens e desinfecções de rotina em utensílios de cozinha; 

 Lavagem de pisos; 

 Rompimento de embalagens com óleos e gorduras (WEF, 2008). 

 

Observa-se correlação entre a quantidade de gordura presente nas redes coletoras e 

o número de estabelecimentos comerciais em uma região, mesmo que esses 

estabelecimentos possuam caixas de gordura dentro das normas vigentes (HARRIS, 

2013)  e no caso do segmento de restaurantes, mesmo que os critérios de engenharia 

sejam respeitados, há situações que alteram consideravelmente a quantidade de 

gordura produzida tais como o fator sazonalidade, aumento de demanda e até mesmo 

o tipo de refeição servida.   

 

Grande quantidade de gordura é gerada por carnes gordas quando fritas ou assadas 

no forno, cujos utensílios ao serem lavados a temperaturas altas, se desprendem, 

percorrendo a superfície interna das tubulações (VEIGA, 2012). Tal expediente 

elimina a matéria orgânica gordurosa no ponto inicial, mas à medida que a 

temperatura cai, se aproximando da temperatura ambiente, poderá provocar 

solidificação e entupimentos a jusante. 

 

Uma possibilidade para alterar no fluxo de graxas, óleos e gorduras gerados pelos 

restaurantes e encaminhados a rede coletora é a manutenção das caixas de gordura, 
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que a Norma 8160 (1999) define como “caixa destinada a conter, na sua parte 

superior, as gorduras, graxas e óleos, contidos no esgoto, formando camadas que 

devem ser removidas periodicamente, evitando que estes componentes, escoem 

livremente para a rede coletora, obstruindo a mesma” (ABNT, 1999). 

 

Trata-se de um separador, fabricado de modo a diminuir a vazão das águas, de forma 

a permitir a retenção da gordura que que acumula na superfície, para então ser 

possível separá-la da água (Figura 10). Sendo assim, é necessário um tempo de 

retenção de 3 a 5 minutos para que a maior parte das partículas cheguem na 

superfície (NUNES, 1993). Devem ser divididas em duas câmaras, uma de retenção, 

chamada de receptora e outra de saída, chamada de vertedora (ABNT, 1999). 

 

 

Figura 10 - Esquema de Funcionamento de uma caixa de gordura 
Fonte: CEDAE (2012) 

 

Se porventura não houver um elemento separador entre a origem do efluente e a rede 

coletora, a gordura, ao cair no sistema, pode se solidificar, com a queda de 

temperatura (Figura 11), obstruindo as tubulações (KOBYLINSKI; HUNTER; 

FITZPATRICK, 2006). 
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Figura 11 - Obstrução de tubulação por acúmulo de gordura 
Fonte: Kobylinski; Hunter; Fitzpatrick (2006) 

 

2.4.5 Dimensionamento e manutenção das Caixas de gordura 

 

Segundo a Norma 8160 (ABNT, 1999), as caixas de gordura, precisam ter dois 

compartimentos: um receptor e outro vertedor, divididos por um septo fixo, se 

apresentando de quatro formas diferentes (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Especificações de Caixas de gordura. 

ESPECIFICAÇÃO Diâmetro 
interno (m) 

Parte 
submersa 
do septo 

(m) 

Capacidade 
de retenção 

de gordura (L) 

Altura 
molhada 

Diâmetro 
mínimo 

da 
tubulação 

(mm) 

Pequena Cilíndrica 0,30 0,20 18 - 75 

Simples Cilíndrica 0,40 0,20 31 - 75 

Dupla Cilíndrica 0,60 0,35 120 - 100 

Especial Prismática de 
base retangular 

- 0,40 V=2N+20 0,60 100 

Nota: 

V = Volume da câmara de retenção de gordura 
N = Número de refeições servidas no período de maior fluxo 

Fonte: Adaptado de NBR 8160 (ABNT 1993) 
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Dessa forma tem-se uma equação que define o volume ideal de uma caixa de gordura, 

conforme o volume de refeições servidas (Equação 1). 

 

V=2N+20           (1) 

  

A Caixa Especial Prismática de base retangular é a indicada para restaurantes (ABNT 

1993), uma vez que suas dimensões variam conforme o número de comensais, ou 

para esta análise, a quantidade de refeições servidas (variável N na Tabela 5). Por 

esses parâmetros, um restaurante que sirva 300 refeições por dia necessitaria de uma 

caixa de gordura com 620L ou 0,62m³.  

 

Com os cenários vistos anteriormente, concluímos que uma caixa de gordura de 620 

litros, pode reter no máximo 465 litros de gordura em um restaurante cuja produção 

seja de aproximadamente 300 refeições.  

 

Segundo Delatorre e Morita (2007), uma vez que óleos e graxas são encontrados em 

grandes quantidades nos efluentes do segmento alimentício, a manutenção das 

caixas deve ocorrer respeitando dos seguintes fatores: 

 A camada superficial flutuante deve ser inferior a 10% da profundidade da 

caixa; 

 A camada de sólidos no fundo da caixa deve ser menor que 20% da 

profundidade total da caixa; 

 O somatório dos itens anteriores não pode ser superior a 25% do total da caixa 

(Sydney Water Federation, 2004) 

 

Parnell (2005) relatou um projeto ocorrido em Jacksonville, Flórida, onde houve a 

criação de um sistema de compliance onde duas das diretrizes eram a limpeza das 

caixas de gordura do restaurantes em intervalo máximo de 90 dias ou se a quantidade 

do gordura presente nas caixas fosse superior a 25% de seu volume. Jordão e Pessoa 

(2009) orientam que: 

A operação das caixas de gordura resume-se na limpeza periódica e remoção 

da gordura retida com finalidade de evitar que o material seja arrastado com 

o efluente. Essa limpeza é em função da capacidade de retenção, a qual não 

deverá ser utilizada em mais do que 75% de seu volume. 
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Com uso da biotecnologia, através dos processos de biorremediação e 

bioaumentação é possível impedir a formação de matéria orgânica nas caixas de 

gordura e nas tubulações a jusante e a montante. 

 

2.5 Biotecnologia  

 

A biotecnologia foi definida pela primeira vez por Karl Ereky, engenheiro húngaro, que 

em 1914, realizou trabalhos em um matadouro suíno, em Berlim, sendo descrita como 

“métodos científicos para geração de produtos, a partir de matéria com intervenção 

de microrganismos”, (KRALOVÁNSZKY; FÁRI, 2006). Segundo o Relatório 

Commercial Biotechnology: An International Analysis (OTA, 1984), temos várias 

definições relativas ao tema ao redor do mundo, tais como: 

 

 Biotecnologia é a utilização, otimização e aumento de processos bioquímicos 

e celulares para a produção de compostos úteis (AUSTRÁLIA, 1981)7 

 Uso integrado de bioquímica, microbiologia e engenharia para aplicação do 

potencial dos microrganismos (FEDERAÇÃO EUROPEIA DE 

BIOTECNOLOGIA, 1982)8 

 UNIÃO INTERNACIONAL DE QUÍMICA PURA E APLICADA9: uso de 

bioquímica, microbiologia, biologia e engenharia em processos industriais. 

 

Mahalovic (2011) cita o salto quantitativo da biotecnologia a partir dos anos 80, quando 

as primeiras patentes para um microrganismo direcionado a biorremediação de 

petróleo foram liberadas pela Suprema Corte Americana e com isso houve também 

impulso nos estudos da área ambiental (Figura 12). 

 

                                                           
7 Relatório ao Executivo da Commonwealth Scientific e Industrial Research Organisation por uma 
Comissão Especial de Análise, Sydney , Austrália, Junho de 1981. 
8 Bull, A. T., Holt, G., and Lilly, M. D., Biotechnology: International Trends and Perspectives (Paris: 
Organisation for Economic Co-Operation and Development, 1982). 
9 IUPAC - International Union of Pure and Apllied Chemistry 
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Figura 12 - Comparativo da evolução da produção científica entre os temas Biotecnologia e 
Biotecnologia na área ambiental 

Fonte: SCOPUS (2015) 

 

Independente da definição, vários processos em várias áreas surgem como 

alternativas aos meios tradicionais (Quadro 1), dentre elas, o meio ambiente é um dos 

segmentos contemplados onde observamos uma produção de conhecimento cada 

vez maior em relação a esse tema. 

 

Quadro 1 - Exemplos de aplicação da biotecnologia 

SEGMENTOS  PRODUTOS / SERVIÇOS 

Agricultura Adubo, biopesticidas e biofertilizantes 

Alimentação Panificação, laticínios e bebidas 

Energia Etanol e biogás 

Indústria Butanol, acetona e glicerol 

Meio Ambiente Recuperação de petróleo e biorremediação 

Pecuária Transgênicos e vacinas 

Saúde Antibióticos, hormônios e reagentes 

Fonte: Adaptado de Mahalovic (2011) 

 

 
2.5.1. Biotecnologia no tratamento de efluentes 

 

Os microrganismos (principalmente bactérias) são muito utilizados no tratamento de 

efluentes, pois usam a matéria orgânica do próprio efluente líquido como fonte de 
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nutrientes, quebrando as cadeias de carbono e convertendo poluentes solúveis, em 

CO2, água e biomassa que pode ser retirada mecanicamente (JONES, 2005). 

  

Barros, Wust e Meier (2008), realizaram um estudo sobre a conversão de gorduras 

das caixas de gordura de restaurantes em biodiesel, ressaltando que os óleos e 

graxas existentes nesses dispositivos, oriundos de frituras e descarte direto, tem 

elevado tempo de degradação micro biológica e se o destino for um aterro sanitário, 

irá constituir grande problema ambiental.  

 

Segundo Metcalfe e Eddy (2003), com o controle adequado do sistema, praticamente 

todos os efluentes contendo matéria biodegradável, podem ser tratados 

biologicamente, sendo no entanto necessário conhecer o processo de geração desse 

efluente para que um ambiente propício seja garantido.  

 

Baird (2004) afirma que o principal ator nesse processo é o oxigênio, pois devido a 

sua abundância na atmosfera (21%) e sua propriedade de ser também encontrado 

dissolvido em água, o que é chamado de Oxigênio Dissolvido (OD) e qualquer que 

seja a sua variação, a biota é rapidamente afetada, ajustando-se aos níveis de OD no 

sistema. 

 

Mantidas as condições naturais, “[...] há um equilíbrio entre o oxigênio consumido 

pelos seres vivos e o oxigênio fornecido pelo corpo hídrico, o que mantêm, os níveis 

de oxigênio dissolvido (OD) compatíveis para a manutenção da vida” (BRITTO, 2004).  

 

Ao lançarmos esgotos no sistema, os microrganismos existentes na biota, que se 

alimentam dessa matéria orgânica, irão rapidamente consumir o oxigênio existente, 

gerando uma demanda por mais oxigênio para estabilizar o sistema, o que é chamado 

de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO).  

 

Embora a DBO possui algumas restrições (Quadro 2), é largamente utilizada, por 

questões histórias e por ser um padrão adotado pelas legislações, mas alternativas 

como aparelhos de respirometria vem sendo cada vez mais utilizados (SPERLING, 

2005). 
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A Demanda química de Oxigênio (DQO) indica o consumo de oxigênio gerado pela 

oxidação da matéria orgânica, havendo também algumas limitações em relação ao 

seu uso (Quadro 3). A diferença básica entre os dois é que a DBO corresponde ao 

oxigênio consumido por microrganismos aeróbios presentes ou introduzidos no corpo 

hídrico (DEZOTTI, 2008). Ambos parâmetros são fundamentais para definir a 

qualidade dos efluentes e tal exigência é observada na Lei estadual 2661 de 20 de 

dezembro de 2005, que cita:  

Para lançamento de esgotos sanitários em corpos d’água, o tratamento 

primário completo deverá assegurar eficiências mínimas de remoção de 

demanda bioquímica de oxigênio dos materiais sedimentáveis, e garantir a 

ausência virtual de sólidos flutuantes, com redução mínima na faixa de 30% 

(trinta por cento) a 40% (quarenta por cento) da DBO – Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (RIO DE JANEIRO, 2005). 

 

Quadro 2 - Vantagens e desvantagens da DBO 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Possibilita conhecer 
aproximadamente a parte 
biodegradável do despejo 

Pode sofre distorções caso os microrganismos 
não esteja adequados ao tipo de despejo 

Possibilita conhecer 
aproximadamente a taxa de 
degradação do despejo 

Metais e patógenos podem inibir os 
microrganismos 

Indica variação do consumo de 
oxigênio em função do tempo 

Varia conforme o tipo de despejo 

Indica os níveis de oxigênio 
necessários à estabilização da 
matéria orgânica 

Varia para o mesmo despejo ao longo da linha de 
tratamento de uma ETE 

 O teste demora 5 dias 

Fonte: Sperling (2005) 

 

Quadro 3 - Vantagens e desvantagens da DQO 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

O teste leva no máximo 3 horas Há a oxidação da matéria biodegradável e inerte, 
superestimando o oxigênio a ser consumido 

Indica os níveis de oxigênio a 
serem consumidos para a 
estabilização da matéria 
orgânica 

Metais e patógenos podem inibir os 
microrganismos 
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Indica variação do consumo de 
oxigênio em função do tempo 

Não há indicativos de consumo de matéria 
orgânica ao longo do tempo 

Indica os níveis de oxigênio 
necessários à estabilização da 
matéria orgânica 

Certos constituintes inorgânicos podem ser 
oxidados e interferir no resultado 

Fonte: Sperling (2005) 

 

Para efluentes industriais tal relação não é a mais adequada, pois pode variar 

significativamente em função da instabilidade do sistema, dos níveis de carga 

orgânica, mas principalmente por conta do baixo tempo de retenção do sistema, o que 

acarreta em variações extremas nos valores de DBO (informação verbal)10. 

 

2.5.2 Biorremediação 

 

As bactérias são “organismos unicelulares microscópicos, que vivem em grandes 

quantidades em praticamente todos os ambientes do planeta, desde o mar profundo, 

até o interior do corpo humano” (ROGERS, 2011). Essencialmente unicelulares e 

universalmente distribuídos”. Sperling (1996) cita que constituem o grupo de maior 

presença nos tratamentos biológicos de efluentes e suas células contém 80% de água 

e 20% de matéria seca. Cavalcanti (2009) ratifica que o processo biológico ocorre 

tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, sendo processos que 

naturalmente ocorrem na natureza, podendo ser estimulados e potencializados 

(Quadro 47). 

 

O uso tecnológico dessas bactérias para remover (remediar) ou reduzir poluentes no 

ambiente é chamado de biorremediação e se mostra muito apto a degradar matérias 

xenobióticas (alheias ao ambiente) recalcitrantes (difícil degradação), sendo bastante 

pesquisado e recomendado pela comunidade científica para tratamento de ambientes 

contaminados tais como solos, águas superficiais, subterrâneas e efluentes industriais 

(GAYLARD et al. 2005) 

 

 

 

                                                           
10 Informação fornecida por Eduardo Ruga, presidente da Millenium Tecnologia Ambiental, fornecedora 
dos microrganismos abordadas nesse trabalho, no dia 10 de outubro de 2014 
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Quadro 4 - Grupos de microrganismos que atuam nos efluentes 

Tipo de bactéria Ação Produto da reação em 
contato com o efluente 

Aeróbia Agem na presença de oxigênio Gás carbônico e água 

Facultativa Utilizam o oxigênio 
(prioritariamente) ou nitrato 

Nitrogênio, oxigênio e água 

Anaeróbica Agem na ausência de 
oxigênio 

Gás carbônico, água e 
sulfeto 

Fonte: Adaptado de Sperling (1996) 

 

Zawierucha e Malina (2011), citam a biorremediação como sendo de baixo custo e 

ambientalmente amigáveis, pois aceleram o processo de degradação da matéria 

orgânica através de dois processos: 

 Bioestimulação: adição de produtos químicos (não microrganismos), para 

estimular o processo biológico; 

 Bioaumentação: adição do microrganismo propriamente dito, aumentando a 

população bacteriana já existente no sistema, otimizando sua performance  

 

Rosa (1995) cita que mediante o grande número de bactérias e enzimas que 

trabalham de maneira simbiótica, é necessário algum tempo para estabilização do 

sistema e os resultados apresentados com esse processo são: eliminação do acúmulo 

das camadas de gordura, aumento da digestão dos sólidos e consequente redução 

no número de vetores, biodegradação de compostos orgânicos recalcitrantes, 

melhoria significativa da clarificação dos efluentes e redução na formação de odores. 

 

Veiga (2003) realizou testes na cozinha industrial de um hotel em Angra dos Reis (RJ) 

com produção média diária de 1600 refeições, que apresentava frequentemente 

problemas com mau cheiro, extravasamentos, entupimentos e baratas. Todo esse 

cenário deixou de existir após três meses de tratamento com microrganismos, 

havendo redução de 80% nas gorduras e graxas presentas na caixa de gordura 

(Tabela 3). 

 

 

 



43 
 

Tabela 3 – Resultados obtidos na cozinha de restaurante de hotel em Angra dos Reis 

CARACTERÍSTICAS 

CAIXA DE GORDURA 
PRINCIPAL DA COZINHA 

PARÂMETROS* (mg/l) 

ENTRADA SAÍDA 

DBO (mg O2/L)  1156 450 
Remoção > ou igual a 

90%  

DQO (mg O2/L)  1910 860  < 400 mg/L 

Ph 5,8 5,1   entre 5,0 e 9,0 

Óleos e Graxas 
(mg/L)  

165 35  < ou igual a 30 mg/l 

Fonte: Adaptado de Veiga (1993) 

 

 

2.5.3 Estudos realizados sobre bioaumentação 

 

Segundo a base de dados Scopus, até o fim de 2014 foram publicados 1718 trabalhos 

sobre o tema bioaumentação, com uma média anual de mais de 50 produções 

científicas (Figura 13). A primeira publicação fora realizada em 1982 (CHAMBERS, 

1982), cujo tema foi a bioaumentação como forma de aprimorar a remoção de 

resíduos de efluentes. 

 

 

Figura 13 - Produção científica referente ao termo Bioaumentação 
Fonte: Adaptado da Base Scopus (2015) 

 

Os Estados Unidos lideram a produção científica referente a esse tema com 498 das 

publicações o que corresponde a quase 30% da produção total (Figura 14), porém a 
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instituição mais presente nessas pesquisas é o Harbin Institute of Technology da 

China.  

 

O Brasil aparece em 11º com 42 publicações sendo o primeiro artigo sobre o tema 

publicado em 1994 abordando a bioaumentação em solos contaminados (WEBER 

JR., W.J.AB; CORSEUIL, H.X.B, 1994). Nesse contexto a Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul é a líder na produção científica referente a Bioaumentação, com 

10 publicações.  

 

Figura 14 - Publicações referentes ao termo Bioaumentação por país (10 primeiros lugares) 
Fonte: Adaptado da Base Scopus (2015) 

 

A média de publicações brasileiras é baixa, na ordem de 2 publicações anuais e se 

comparado as áreas de interesse, notamos que mais de 60% de toda base de 

publicações referentes a bioaumentação está relacionada às Ciências Ambientais, 

mas em termos de Brasil, tal percentual cai para 42%, mas por conta da maior 

participação da área de Imunologia e Microbiologia – 31% no Brasil e 24% na base 

total. 

 

2.5.4 Estudos sobre bioaumentação aplicados a efluentes do setor alimentício 

 

Utilizando como fontes de pesquisa as bases Scopus, Web of Knowledge e 

Engineering Village, foram feitas combinações de pesquisa utilizando os termos 

descritos no diagrama de Venn (Figura 15), filtrados pelo gerenciador de conteúdo 
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Mendeley, sendo a pergunta de pesquisa relacionada a aplicação de processos 

biológicos em caixas de gordura de restaurantes.  

 

Figura 15 - Combinação dos termos de busca utilizados 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Como os mecanismos utilizados estavam na língua inglesa, foram mantidos os termos 

originais, que traduzidos são: biotecnologia, biorremediação e bioaumentação; 

restaurante e food service11; caixa de gordura, esgoto e lodo. Como resultado, 14 

publicações foram filtradas, sendo 8 delas com disponibilização na íntegra do material 

e em dois casos não havia conteúdo disponível (Quadro 5). 

 

Quadro 5 -  Resultado da pesquisa bibliométrica com termos de busca 

                                                           
11 Embora a tradução seja “serviços alimentares”, o termo food service está incorporado a realidade 
brasileira 
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Fonte: Elaboração própria 

 

2.5.5 Leitura crítica das publicações 

 

Com a análise das publicações, observa-se resultados positivos no que tange às 

técnicas de bioaumentação, como citado por Fadile et al. (2011), que realizou em 

laboratório, testes em efluentes de um restaurante no Marrocos, com consumo de 

água entre 500³ e 1000m³, servindo em média 200 refeições ao dia, constatando 

redução de 83% na DQO e 81% na quantidade de gorduras. 

 

He et al. (2012) identificou que há dezenas de milhares de casos de transbordo de 

esgoto nos Estados Unidos por ano e que em 48% dos eventos a causa são 

entupimentos. Metade desses eventos se deve a gordura acumulada nas tubulações. 

Com o uso da bioaumentação os índices de DBO e DQO foram bastante reduzidos, 

mas não há dados quantitativos.  
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Wang et al. (2007) conseguiu em testes de bancada, redução de 50% na DQO do 

efluente, utilizando a teoria da cadeia alimentar onde bactérias, protozoários e 

metazoários agiam de maneira independente, mas ao consumir a matéria orgânica, 

as bactérias eram digeridas pelos protozoários e metazoários. 

 

Bouchez et al. (2013) realizou estudos envolvendo manguezais que recebiam 

efluentes domésticos de uma vila, sendo tal estudo um dos pioneiros nesse tema, mas 

devido a baixa massa de dados, poucas conclusões foram tiradas, O Tal estudo foi 

realizado em um manguezal com predominância da Rizophora mucronata (Figura 16). 

 

Matsuoka, Miura e Hori (2009) realizaram estudos na caixa de gordura de uma 

cafeteria em Nagoya, Japão e ressaltaram a grande preocupação do governo japonês 

com a geração de gorduras, a tal ponto de estipularem limites para a geração de tais 

efluentes pelos estabelecimentos, mas há dificuldades em alcançar tais parâmetros. 

Sendo assim o tratamento biológico tem sido estudado como alternativa viável.  

 

 

Figura 16 – Manguezal composto por Rizophora mucronata 
Fonte: Honkomangrove (2013) 

 

Dos artigos mencionados, o estudo feito por Husain et al. (2014) aborda diversos 

impactos causados por entupimentos e extravasamentos nas redes de esgoto e no 

referido artigo e citando os autores Lemus e Lau (2002) que obtiveram uma redução 

de 70% nas gorduras oriundas de tubulações, usando a compostagem. Os mesmos 

autores, em outro experimento com efluente rico em gorduras oriundas de 
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restaurantes, com a aplicação de microrganismos, houve redução de mais de 90% 

nas gorduras presentes.  

 

A geração de gorduras pode aumentar consideravelmente caso o cardápio do 

restaurantes seja rico em carnes, frango ou fast food, como observado em 

restaurantes na Tailândia onde uma mudança no cardápio fez com que a 

concentração de gorduras aumentasse de 730 para 1100 mg / L (STOLL e GUPTA12, 

1997 apud HUSAIN et al. 2014). 

 

Os demais artigos não apresentaram conteúdo relevante, devido a baixa aderência 

com o tema do presente trabalho e pouco conteúdo em alguns casos (Quadro 6). 

 

Quadro 6 - Publicações com baixa relevância 

  TEMA AUTOR JOURNAL ANO MOTIVO 

1 
In-situ hydraulic fluid and 
solid waste separator for 
restaurant 

S. Hetherman, P. 
Hetherman 

Sem registro 
Sem 

registro 
Sem conteúdo 

2 

Apparatus for in-situ 
bioremediation of fat, oil, 
grease and bio-solid in 
septic system 

M. Lenger, L. Carr Sem registro 
Sem 

registro 
Sem conteúdo 

3 

The value of open ocean 
ecosystems: A case study 
for the Spanish exclusive 
economic zone 

Murillas-Maza, 
Arantza et al.  

Natural Resources 
Forum 

2011 
O foco é o ecossistema 

dos oceanos 

4 

Effects of 
bioaugmentation 
by an anaerobic lipolytic 
bacterium on 
anaerobic digestion of 
lipid-rich waste 

Dores G. Cirne et al.  
Journal of Chemical 

Technology & 
Biotechnology 

2006 
O foco está na geração 

do metano e não no 
controle de efluentes 

5 
Pesticide (acephate) 
removal by GAC: a case 
study. 

Banerjee G; Kumar 
B. 

Indian J Environ 
Health 

2002 
O objetivo é a remoção 

do pesticida acetato 
com carbono ativado 

6 

Trends in treatment and 
utilization of solid wastes 
through composting in 
the United States 

Hoitink, H A J 

Proceedings of the 
International 
Composting 

Symposium (Ics'99), 
Vols 1 and 2 

2000 
O trabalho ressalta 

basicamente a técnica 
de compostagem 

Fonte: Elaboração própria 

                                                           
12 Stoll, U.; Gupta, H. Management Strategies for Oil and Grease Residues: J. Waste Manage. Res. 
15, 23-32 
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2.5.3 Classificação das bactérias 

 

As bactérias apresentam graus de desenvolvimento distintos conforme faixa de 

temperatura (Tabela 4), sendo classificadas como psicrofílicas, mesofílicas ou 

termofílicas, sendo sua taxa ótima de crescimento mais evidente dentro dessas faixas 

(SPERLING, 1996). 

 

Jones (2005) menciona que boa parte dos sistemas de tratamento de efluentes 

industriais, apresenta temperaturas variando ente 0ºC e 40ºC, com presença 

bacteriana predominante de bactérias mesofílicas e facultativas como as do gênero 

Bacillus e Pseudomonas. 

 

Tabela 4 - Faixas de temperatura para o desenvolvimento das bactérias 

Tipo Faixa de temperatura para 
crescimento 

Faixa ótima de temperatura 
para crescimento 

Psicrofílicas -10ºC a 30ºC 12ºC a 18ºC 

Mesofílicas 20ºC a 50ºC 25ºC a 40ºC 

Termofílicas 25ºC a 75ºC 55ºC a 65ºC 

Fonte: Metcalf e Eddy, 2003 

 

Conhecendo as famílias de bactérias, é possível a criação de um processo de 

bioaumentação mais preciso, com as cepas adequadas e no caso do gênero Bacillus, 

o presente trabalho contempla a aplicação de um blend com duas espécies, que são 

encontradas comercialmente: 

 Bacillus subtilis 

 Bacillus licheniformis 
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2.5.3.1 Pesquisas feitas com as bactérias do gênero bacillus 

 

Utilizando como fonte de pesquisa a base SCOPUS, foram identificados 55 

publicações, nas diversas áreas de conhecimento (Figura 17) citando os dois 

microrganismos juntos, sendo o primeiro em 1971, abordando a ação de tais bactérias 

em microrganismos patogênicos (MAZUR; BOBROWSKI, 1971), mas não havia 

nenhuma informação ou abstract disponível.  Ao associar ao termo bioaugmentation 

ou Grease trap, não foram observados resultados. 

 

No item referente ao meio ambiente (Enviromental Science), foram encontrados 

apenas 6 artigos abordando o uso das duas bactérias, mas nenhum deles associado 

a caixas de gordura ou efluentes.  

 

A mesma pesquisa foi feita na base WEB OF KNOWLEDGE, onde foram encontrados 

95 resultados divididos em 6 áreas de conhecimento (Figura 18) e somente um artigo 

foi encontrado ao associado o termo Grease Trap, abordando os resultados do uso 

de microrganismos de uso comercial na degradação de gorduras, óleos e graxas 

ressaltando redução de até 62% das gorduras e condições laboratoriais controladas 

(BROOKSBANK; LATCHFORD; MUDGE, 2007).  

  

 

Figura 17 - Áreas de conhecimento citando Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis 
Fonte: SCOPUS (2015) 
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Figura 18 -  Áreas de conhecimento citando Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis 
Fonte: WEB OF KNOWLEDGE (2015) 

 

No item referente ao meio ambiente (Enviromental Science), foram encontrados 11 

artigos abordando o uso das duas bactérias, mas nenhum deles associado a caixas 

de gordura ou efluentes.  

 

Na compilação de todos os artigos das duas bases e eliminando as duplicidades, 

obtemos um total de 13 publicações contemplando as bactérias citadas com aplicação 

na área ambiental (Quadro 7) sem menções ao uso em caixas de gordura. 

 

Metade das publicações acima estão direcionadas às áreas de agricultura e 

microbiologia e restante dispersa em outras áreas, dentre elas um artigo abordando o 

tratamento de efluentes industriais citado anteriormente (BROOKSBANK; 

LATCHFORD; MUDGE, 2007) e outro com estudos de SAHA et al (2011) referentes 

a identificação de diversos tipos de bactérias em efluentes oriundos da indústria de 

beneficiamento de couro. 
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Quadro 7 - Publicações contemplando bactérias do gênero Bacilum 

 

Fonte: Elaboração própria 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada na pesquisa e os processos propostos 

para mensurar a quantidade de óleos graxas e gorduras evitados pela utilização do 

processo de bioaumentação. O método para condução da pesquisa foi a revisão 

bibliográfica com pesquisa de campo, sendo as etapas de planejamento divididas em 

três grandes fases (Figura 19): 

 

 

Figura 19 - Fluxograma simplificado da metodologia do trabalho 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Preparação e modelagem do estudo – consiste em conhecer todo estado da 

arte que envolve o tema, seja em termos de produção de conhecimento seja 

em aplicação prática; nessa etapa será definida o espaço amostral a ser 

pesquisado; 
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 Coleta de dados – consiste no desenvolvimento e aplicação das ferramentas 

de pesquisa, além do levantamento de métricas operacionais e financeiras;  

 Análise dos dados – consolidação dos dados e indicadores levantados na 

pesquisas e sua relevância para o resultado. 

 

3.1 Preparação e modelagem do estudo 

 

A revisão teórica foi iniciada com a análise do fator sustentabilidade no segmento de 

restaurantes, através de informações disponíveis no sites dos principais órgãos 

certificadores: GRI, LEED e ISO 14000 (Etapa 1). 

 

O GRI, disponibiliza os dados quantitativos em um banco de dados disponível para 

acesso público, com divisão por ano, tamanho de empresa, segmento de negócios e 

região, mas as ações e resultados podem apenas ser constatados com análise dos 

conteúdos publicados nas publicações. 

 

O LEED disponibiliza em seu site dados, que contemplam todas as empresas 

certificadas no Brasil, permitindo com relativa facilidade a obtenção de estatísticas.  

 

Os dados referentes a ISO 14000 foram obtidos no próprio site do INMETRO, que 

disponibiliza uma área de pesquisa com todas as empresas certificadas e tipos de 

certificação, bastando proceder com um cadastro simples. 

 

Para o conteúdo relacionado diretamente com a aplicação de microrganismos no 

segmento de restaurantes, realizamos um estudo detalhado e sistematizado nas 

seguintes bases: 

 Scopus – base de dados de resumos e citações científicas de alto nível 

acadêmico; 

 Web of knowledge – base com acesso a 700 publicações relevantes da ciência 

e tecnologia; 

 Engineering village – base que proporciona acesso a informações científicas 

nos campos da engenharia, física, química, geociências entre outras; 
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 Periódicos CAPES – serviço que congrega cerca de 90 bases científicas 

nacionais e internacionais (GRAY, 2012). 

 

As buscas foram realizadas de maneira sistemática com o cruzamento de palavras-

chave específicas, com o objetivo de identificar o grau de utilização da bioaumentação 

em caixas de gordura (Quadro 8). Como Gerenciador de referências utilizamos o 

Endnote versão Web, e posteriormente o Mendeley versão on line e desktop, este 

último de maneira efetiva por apresentar maior número de ferramentas tais como 

estatísticas por jornal, ano e autor. 

 

Quadro 8 - Chaves de busca utilizadas na pesquisa 

 CRITÉRIO DE BUSCA DEFINIÇÃO PALAVRAS-CHAVE 

Tecnologia Termos técnicos da 
tecnologia 

Biotechnology, 
bioremediation, 
bioaugmentation 

Ramo de Negócio Segmento de negócio a 
ser pesquisado 

Restaurant; Food service 

Local de aplicação Aplicação direta da 
técnica 

Grease trap, sludge, 
sewage 

Fonte: Criação do autor 

 

Os livros pesquisados, além do meio físico, foram acessados através do serviço 

Google Books (http://books.google.com/?hl=pt-BR). Uma restrição a essa fonte é a 

não disponibilização do livro em meio virtual na integra, sendo acessado apenas parte 

da obra, mas suficiente para complementar a pesquisa.  

 

O uso de microrganismos no tratamento de caixas de gordura ainda não faz parte da 

realidade do segmento de restaurantes, mesmo que tais produtos sejam acessíveis 

no varejo. Para compreender os fatores que norteiam esse comportamento e para 

fugir do campo das ilações, é mister identificar o grau de percepção e entendimento 

dos gestores do ramos de restaurantes em relação ao tema. 

 

http://books.google.com/?hl=pt-BR
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O instrumento de coleta de dados foi um questionário, também chamado de survey,  

que atende às necessidades dessa pesquisa e   apresenta diversas vantagens, tais 

como elevada confiabilidade devido a padronização de, baixo custo, rapidez na 

aplicação e rápida geração de dados (GRAY, 2012).  

 

Foi realizada uma pesquisa exploratória para identificar os dados e perguntas 

componentes do questionário. Essa pesquisa foi feita com 100 restaurantes, divididos 

igualmente em cinco regiões: Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste e Centro do Rio de 

Janeiro onde os gerentes / proprietários serão entrevistados respondendo as 

seguintes perguntas (Etapa 2): 

 

1. Quais os problemas existentes em relação as caixas de gordura e esgoto? 

(mau cheiro, entupimentos, vazamento etc.)  

2. Como é seu sistema de esgoto?  

3. Como vocês tratam o material que vai para caixas de gordura e fossas?  

4. Quem faz a limpeza?  

5. Qual o custo mensal?  

6. Conhece o tratamento biológico de caixas de gordura? 

 

Essas questões são oriundas essencialmente dos estudos teóricos, conforme 

observado em Mmeje et al. (2004), que cita os fatores da pergunta 1 como as 

principais causas de entupimentos nas redes coletoras; as perguntas 2, 3, 4 e 5, 

referem-se às condições atuais, extraídas da sessão 2.4 e a pergunta 6, identifica 

diretamente o grau de conhecimento em relação a existência da tecnologia de 

microrganismos, cujas aplicações foram discutidas na sessão 2.5. 

 

Tais perguntas foram abertas, pois objetivo é conhecer o atual estado de coisas 

desses estabelecimentos e obter elementos mais consistentes que possam compor 

um questionário mais aderente e qualificado (Etapa 3) para assim definir quais os 

limites e escopo do estudo (Etapa 4). 

 

A população de restaurantes foi ser identificada com base nos dados obtidos pelo 

sistema de Business Intelligence (Figura 20) da Relação Anual de Informações Sociais 
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(RAIS), onde além dos dados referentes ao histórico evolutivo dos estabelecimentos, 

conhecemos também o perfil dos mesmos (Etapa 5) 

 

 

Figura 20 - Sistema de Business Intelligence do Ministério do Trabalho e Emprego 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (2014) 

 

As quantidades de refeições da população não são conhecidas, portanto para 

atestarmos o tamanho ideal da amostra, utilizamos a equação específica para 

população infinitas (Equação 2) (MARTINS, 2005). 

 

n = ((z x )/d)^2              (2) 

 

Onde: 

n: tamanho da amostra – é a incógnita da equação; 

z: grau de confiança estimado em 95% - usando a tabela z=1,96 obtida em Bruni, 

(2013); 

Desvio padrão da amostra – aplicando a fórmula DESVPAD.A no Excel, aplicada a 

Tabela 8, obtivemos resultado de 152; 

d: erro amostral estimado em 10 refeições. 

Para os dados qualitativos nominais ou ordinais com população finita, a estimativa da 

amostra terá relação com os níveis de confiança e as proporções, utilizando a 

Equação 3 (BRUNI, 2013). 

 

n=(𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑧2)/(𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑧2 + (𝑁 − 1) ∗ 𝑒2)          (3) 
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Onde além dos dados da Equação 2 temos também: 

p: refere-se a probabilidade de ocorrência onde, assumindo que p seja desconhecido, 

iremos considerar 0,5 (BRUNI, 2013); 

q: corresponde a diferença para o valor de p; 0,5; 

e: consideraremos erro de 10%; 

 

Com esses dados foi possível definir o tamanho da amostra as ser pesquisada, para 

posteriormente proceder com as pesquisas (Etapas 6 e 7).  

 

3.2  Coleta de dados 

 

O roteiro de visitas e entrevistas (Etapa 8) contempla as regiões que compõem a XVI 

região administrativa do Rio de Janeiro (Jacarepaguá) o bairro de Jacarepaguá que 

são: Jacarepaguá, Anil, Gardênia Azul, Curicica, Freguesia, Pechincha, Taquara, 

Tanque, Vila Valqueire e Praça Seca (RIO DE JANEIRO, 2014) 

 

Nas visitas realizadas nessa etapa, a abordagem é realizada com o Gerente ou 

proprietário do estabelecimento, pois são os atores que a princípio mais entendem da 

operação do restaurante, sendo os mais aptos a fornecer informações.  

 

Durante as entrevistas, foram realizados dois testes piloto com a aplicação do 

processo biológico em um restaurante de Jacarepaguá e outro no Leblon, para ratificar 

a eficiência do método em toda sua abrangência nos aspectos financeiros, ambientais 

e de negócios e estimar resultados em outros cenários (Etapa 9).  

 

Esse teste foi realizado em horário de menor fluxo operacional, com aplicação manual 

dos agentes biológicos diretamente nas caixas de gordura e nas pias do 

estabelecimento jusante do ponto gerador do efluente gorduroso, a montante de 

sistemas de tratamento. Como premissa arbitrária, a aplicação foi feita entre 08:00 e 

09:00, com vistas a minimizar o arraste dos microrganismos inseridos. 

 

A aplicação dos microrganismos ocorreu de maneira contínua por três meses, com 

maior dosagem nos 15 primeiros dias, com registro fotográfico da caixa de gordura ao 
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longo do tempo, pois a dosagem contínua garante a predominância das cepas 

desejáveis e reposição da quantidade levada para fora do sistema. 

 

Um dos stakeholders envolvidos são os caminhões limpa-fossa, que foram 

considerados no processo, em termos de frequência de limpeza e custos, bem como 

o destino dado ao efluente retirado, cujo ciclo de vida foi acompanhado até o destino 

final. Uma visita técnica à ETE Alegria foi realizada para melhor compreensão do ciclo 

de vida da gordura retirada dos restaurantes (Etapa 10).  

 

3.3 Análise de dados 

 

Mediante o número de refeições levantado no questionário, foi calculado o tamanho 

ideal da caixa de gordura (Etapa 11) conforme a norma ABNT 8160 (Equação 1), com 

a premissa de que o restaurante esteja adequado à norma, face a impossibilidade de 

realizar uma medição real, ou desconhecimento do volume da mesma por parte dos 

responsáveis pelo estabelecimento. 

 

O caminhão limpa fossa, ao ser acionado, procede com a retirada de no mínimo o 

volume total das caixas (existe também efluente retido nas tubulações) sendo tal 

volume obtido pela Equação 1.  

 

Com o uso dos microrganismos no sistema, tal serviço mecânico torna-se menos 

solicitado, ou desnecessário. Logo, realizando o cálculo das dimensões ideais de 

retenção de gordura, considerado equivalente ao volume de gordura que deixa de ser 

coletado pelo caminhão limpa-fossa e outros meios mecânicos (Etapa 12), 

comparamos com os estudos de Jordão e Pessôa (2009) citados no item 2.4.5, que 

constataram que a retenção de gordura em uma caixa de gordura é em média de 75% 

(Etapa 13). Considera-se que a retirada manual da gordura, feita com a caixa de 

gordura cheia, elimina esse percentual em relação ao volume total da caixa e para 

facilitar este cálculo será utilizada como base uma tabela específica para esse fim 

(Tabela 5). 
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Tabela 5 – Tabela para cálculo de gordura evitada 

VARIÁVEL NOME 

N NÚMERO DE REFEIÇÕES  

V VOLUME IDEAL DA CAIXA EM LITROS ((2 x nº de ref.)+20) 

F FATOR DE RETENÇÃO DE GORDURA (0,60) 

Gev GORDURA EVITADA EM LITROS (0,60 x V) 

Fonte: Elaboração própria 

 

N – Número de refeições no período de maior fluxo que serviu como parâmetro para 

o cálculo do tamanho ideal das caixas de gordura; 

V – Corresponde ao volume ideal da caixa de gordura com base na Equação (1) 

mencionada no item 2.4.5; 

F – O Fator de retenção de gordura corresponde 75% do volume da caixa de gordura 

aplicado a eficiência de ação dos microrganismos de 80% observada em Veiga 

(2003). Dessa forma chegamos a um fator de 0,60. 

Gev – A gordura evitada é obtida aplicando o fator 0,60 ao volume ideal da caixa de 

gordura cheia. 

 

Com as quantidades de gordura evitadas, foram estimadas as quantidades gerados 

para os seguintes destinos: ETE, aterro sanitário, terrenos baldios, caminhões de lixo, 

Estação de Tratamento de Resíduos da Taquara e rede coletora. Dessa forma temos 

uma perspectiva de impactos gerados e evitados (Etapa 13). Os custos referentes a 

aplicação do produto, foram levantados considerando apenas o fornecedor dos 

microrganismos, sem levar em conta o custo com hora homem envolvido, por não 

termos a certeza do tipo de profissional disponibilizado pelo restaurante, tampouco o 

tempo dedicado a tal atividade (Etapas 14 e 15).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Preparação e modelagem de dados 

 

Com relação ao estudo da teoria, os resultados da revisão sistemática foram 

apresentados no Capítulo 2. O levantamento bibliográfico realizado mostra pouca 

produção científica sobre o tema mas possibilitou identificar nos artigos selecionados, 

resultados consideráveis em termos de eficiência da ação dos microrganismos nas 

caixas de gordura, com redução de média de 80% nas gorduras presentes. O fato de 

haver poucas informações relacionadas especificamente às caixas de gordura em 

restaurantes dá uma ideia de como os processos biológicos estão pouco 

disseminados nesse segmento. 

 

A pesquisa  exploratória realizada na Etapa 1  

 

Os dados operacionais são grupos de informações que permitem uma visão do fluxo 

de funcionamento do estabelecimento e servem como base para definir os horários 

ideais de aplicação dos microrganismos que ocorrem em horários de menor fluxo 

operacional. 
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Figura 21 - Questionário de diagnóstico 

Fonte: Elaboração própria 

 

Segundo levantamento preliminar realizado por Souza (2015), com conversas 

envolvendo os funcionários, as quantidades de gordura geradas sofrem influência do 

modelo de negócios do local. As informações referentes ao grupo Dados 

Operacionais:  
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 Tipo de refeição: refere-se ao tipo de refeição servida (respostas múltiplas); 

permitirá uma avaliação de número de eventos de entupimentos e 

transbordos, com o tipo de refeição; 

 Serviço oferecido: refere-se ao tipo de serviço ofertado, que mostra como é 

o fluxo de funcionamento do local (respostas múltiplas); 

 Horário de funcionamento: refere-se aos horários de abertura e fechamento 

do estabelecimento para os clientes; 

 Número de lugares: refere-se a disponibilidade de lugares do 

estabelecimento, que mostra sua capacidade máxima de atendimento; 

 Número diário de refeições: refere-se a quantidade de refeições servidas 

por dia;  

 Dias de funcionamento: refere-se aos dias de operação do estabelecimento 

(respostas múltiplas). 

 

Os dados do questionário referentes ao grupo Caixa de Gordura, auxiliam nas 

informações referentes à coleta e tratamento dos efluentes gerados. É possível avaliar 

o grau de percepção e sensibilidade dos entrevistados em relação ao processo de 

coleta e descarte, bem como a ciência do processo biológico de tratamento. 

 Número de caixas de gordura: refere-se a quantidade de caixas de gordura 

diretamente ligadas ao estabelecimento; 

 Volume médio das caixas de gordura: medido em m³, mas na ausência de 

parâmetros de medição, poderá ser estimado (respostas múltiplas); 

 Mau cheiro em pias e ralos: refere-se a presença de odores no local, que 

pode ser um resultados da decomposição de matéria orgânica nas caixas 

de gordura e tubulações; 

 Insetos / roedores: refere-se a presença de vetores que ocorrem em função 

da presença de restos de comida nas caixas de gordura e tubulações; o 

campo a seguir serve para discriminar tais vetores entre moscas, baratas, 

mosquitos entre outros; 

 Quem faz a coleta: refere-se ao método de coleta das gorduras (respostas 

múltiplas); 
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 Qual o destino: refere-se ao local destinado a receber o efluente coletado 

(resposta múltipla); vale ressaltar que a ETE (Estação de tratamento de 

Esgoto) é o destino dos efluentes coletados pelos caminhões limpa-fossa; 

 Usa soda cáustica: refere-se ao uso ou não de soda como forma de limpeza 

das tubulações; 

 Entupimentos e transbordos: refere-se a presença de histórico de 

entupimentos e transbordos, com indicação temporal; 

 Posição da caixa: Essa informação faz referência ao impacto dos efluentes 

no estabelecimento, pois uma vez que a caixa seja interna, eventuais 

transtornos se mostram mais aparentes podendo interromper as atividades 

do local; 

 Frequência de limpeza: mostra a periodicidade da limpeza; 

 No ato da limpeza a caixa está cheia: mostra se a limpeza ocorre do forma 

preventiva ou por emergência; 

 Custo da limpeza: deverá ser considerado apensa o custo com terceiros; 

 Aumento de capacidade e mudança de estrutura: mostra a importância 

dada ao ajuste da estrutura de esgoto mediante aumento de demanda; 

 Conhece o tratamento biológico / há o interesse em conhecer: mostra o 

grau de esclarecimento e interesse do entrevistado em relação ao 

tratamento biológico. 

 

4.1.1 População total de restaurantes 

 

O quantitativo total de restaurantes da região de estudo está disponível no sistema da 

RAIS, para consulta pública na base de dados do Ministério do Trabalho, sendo 

hierarquizada em cinco agrupamentos (Figura 22). Há uma limitação da 

disponibilidade de informações pois as mesmas estão disponíveis até o nível de 

GRUPO, com abrangência até o nível de município, não sendo disponibilizadas 

informações por bairro. 
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Figura 22 – Hierarquia de Classificação de Atividades Econômicas - CNAE 

Fonte: Elaboração própria 

 

A presente pesquisa está concentrada na Divisão 56, que abrange o ramo de 

alimentos, sendo possível obter dados online até Grupo 561. Este grupo, segundo o 

IBGE (2014), contempla “atividades de preparo e fornecimento de alimentação e 

bebidas em restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas, quiosques e trailers, bem 

como as atividades de catering”. Tal grupo é muito abrangente, com elementos que 

fogem ao escopo deste trabalho. Mesmo o nível de Classe contém elementos fora do 

escopo pretendido, pois a Classe 56112 contempla além de restaurantes, quaisquer 

estabelecimentos que sirvam bebidas, com ou sem serviço de alimentação, tais como 

choperias, casas de sucos, botequins e similares.  

 

A população a ser estudada está no nível de sub classe 5611201, não disponível para 

consulta pública no portal do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), sendo 

necessária solicitação formal via Universidade Federal Fluminense para obtenção de 

tais informações. As informações chegaram em forma de planilha em Excel com 

quantitativo de estabelecimentos por bairro, CNPJ e número de funcionários onde, 

pela adição de filtros simples, foi possível chegar ao número de 237 estabelecimentos 

na Região de Jacarepaguá (Figura 23). 
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Figura 23 – Distribuição da população de restaurantes na Região de Jacarepaguá (nº;%) 

Fonte: Adaptado de Google maps (2015) 

 

 

4.2 Análise dos dados 

 

4.2.1 Análise estatística: Cálculo do número de refeições necessárias para validar o 

tamanho da amostra de refeições no modelo 

 

Foi estabelecido como objetivo os 237 estabelecimentos da região, disponibilizados 

pela RAIS de onde foram obtidos 93 questionários, o que representa de 39% da 

população total. A variável quantitativa crítica na pesquisa é o número de refeições 

devido a sua influência na Equação 1, que foi fornecido por 62 entrevistados (Tabela 

6). 
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Tabela 6 – Número de refeições servidas nos 62 restaurantes citados nos 
questionários 

25 54 90 150 225 350 500 

27 55 90 158 230 350 750 

36 63 94 162 250 360   

45 70 97 170 280 396   

45 77 100 180 300 400   

45 81 108 180 300 400   

54 85 120 180 300 400   

54 90 130 200 300 450   

54 90 135 200 310 480   

54 90 150 225 330 500   

Fonte: Elaboração própria 

 

Utilizando a Equação 2, temos: N=((1,96x1,56)/10)^2 = 934 refeições 

 

Ou seja, seriam necessários 934 refeições, o que valida a mostra obtida que foi de 

12.274.  

 

Existe uma limitação no modelo apresentado que é a heterogeneidade da amostra, 

pois as quantidades acima representam diversos tipos de refeição, desde comida 

oriental até massas e carnes. A categorização por tipo de restaurantes e por tipo de 

refeição poderia mostrar o grau de eficiência da ação dos microrganismos em 

diferentes cenários. Além disso as informações foram obtidas no formato de 

entrevistas, não havendo a garantia de precisão da informação que para ser 

confirmada carece de acompanhamento in loco ou autitoria nas comandas de 

refeição.  

 

4.2.2 Cálculo do número de refeições necessárias para validar o tamanho da 

amostra de refeições no modelo 

 

Utilizando a Equação 3, para os dados nominais, temos:  N=(237 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1,652)/

((0,5 ∗ 0,5 ∗ 1,652 + (237 − 1) ∗ 0,1^2) = 53 unidades 

 

Ou seja, seriam necessárias 53 unidades de amostra, que é um resultado abaixo do 

número de respondentes obtido nas pesquisas (Tabela 7) excetuando a questão 
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referente ao custo do caminhão limpa fossa, cujos respondentes foram reticentes ao 

responder.  

 

Tabela 7 – Variáveis qualitativas pesquisadas 

VARIÁVEIS QUALITATIVAS RESPONDENTES 

PRESENÇA DE INSETOS 93 

ENTUPIMENTOS 93 

TRANSBORDOS 93 

USO DE SODA CÁUSTICA 93 

TAMANHO DA CAIXA DE GORDURA EM M³  86 

FREQUÊNCIA DE LIMPEZA 93 

PERFIL DE COLETA DE GORDURA 89 

AUMENTO DE CAPACIDADE DO RESTAURANTE 63 

CONHECE TRATAMENTO BIOLÓGICO 93 

HÁ INTERESSE EM CONHECER 93 

DESTINO DA GORDURA 89 

CUSTO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA 26 

Fonte: Elaboração própria 

   

Os dados referentes ao custo com caminhão limpa fossa foram obtidos com 26 

respondentes e sendo um dado numérico com tamanho de amostra inferior a 30, 

houve a tentativa de uso do Teorema do Limite central para atestar a normalidade da 

amostra (Tabela 7), mas o desvio padrão da população é desconhecido e o desvio 

padrão da amostra foi de 225,00 sendo muito alto.  

 

Tabela 8 – Custos alegados com caminhão limpa fossa (em R$)  

100,00 400,00 500,00 700,00 

140,00 400,00 500,00 700,00 

150,00 400,00 500,00 800,00 

150,00 400,00 600,00 850,00 

200,00 400,00 600,00 895,00 

250,00 410,00 650,00   

375,00 460,00 700,00   

Fonte: Elaboração própria 
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4.2.3 Estatísticas de visitas e questionários 

 

As pesquisas começaram no dia 01/06/2015 e foram feitas inicialmente de forma 

presencial, no início do expediente do estabelecimento, entre 08:00 e 11:00, com a 

devida identificação do entrevistado e objetivos elucidados. Inicialmente houve 

planejamento de 4 visitas presenciais por dia, que ao final de 2 meses cobriria os 237 

restaurantes, porém tal modelo se mostrou pouco eficaz devido três fatores: 

 Alto custo envolvendo a logística do pesquisador; 

 Tempo elevado de deslocamentos; 

 Baixa receptividade. 

 

No contexto acima, foram realizadas 52 visitas, com 41 contatos diretos com os 

responsáveis e obtenção de 26 questionários. Mediante o baixo resultado, o modelo 

a ser adotado passou a ser o de entrevista por telefone onde são eliminados os riscos 

de alto custo e alta demanda de tempo.  

 

As ligações para os estabelecimentos foi feita por proximidade geográfica no caso das 

visitas presenciais e de forma aleatória no caso dos contatos telefônicos. Cerca de 

235 tentativas de ligação telefônica foram feitas, onde fomos atendidos em 150, com 

contato direto com o responsável em 123 ligações, obtendo 67 questionários. 

 

No total, cerca de 28% dos questionários foram oriundos de visitas presenciais e 72% 

oriundo de contatos telefônicos. Nos dois modelos, os dados referentes aos contatos 

feitos e motivos de insucesso na coleta de informações geraram um pipeline de 

atendimento (Figuras 24 e 25). 
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Figura 24 – Pipeline de geração de dados 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Figura 25 – Motivos alegados de dados não obtidos 
Fonte: Elaboração própria 

 

Nos contatos telefônicos a imprecisão nos número de telefone obtidos tanto pela 

RAIS, quando pela internet, gerou a concretização de 64% das ligações onde foi 

possível falar com o responsável em 52% dos casos. Considerando como taxa de 

sucesso o percentual questionários obtidos pelos contatos feitos, presencialmente 

temos 63% contra 54% ao telefone.  

 

Comparando os dois métodos, a abordagem por telefone se mostra mais adequada 

pois, embora o resultado final em relação ao modelo presencial seja inferior, nota-se 

uma maior taxa de conversão quando o contato com o gestor responsável é 
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concretizado. Outro fator extremamente relevante são os custos envolvidos no modelo 

presencial que englobam, deslocamentos (passagens e combustível) e tempo que 

variava conforme intempéries de clima e trânsito. As informações foram compiladas 

em uma base de dados no Excel de forma a permitir uma análise estatística descritiva 

que pode ser visualizada em um Dashboard, onde podemos ter um panorama de todo 

cenário envolvendo o tema (Figura 26). 

 

Figura 26 – Dashboard das informações colhidas nos questionários 
Fonte: Elaboração própria 



72 
 

Na região da Freguesia, obtivemos a maior base de dados, muito em função da 

proximidade da base operacional da pesquisa, mas se tomarmos como base a relação 

da RAIS, a distribuição de restaurantes por bairro apresenta distorções. Os 

estabelecimentos não tem obrigatoriedade em informar com exatidão o bairro onde se 

situam, não havendo nenhum tipo de conferência ou auditoria por parte MTE 

(informação verbal)13. 

 

Mais de 90% da base entrevistada desconhece o tamanho da caixa de gordura de seu 

estabelecimento, o que corrobora o uso da Equação 1 para determinar suas 

dimensões uma vez que os entrevistados não se mostraram confortáveis em permitir 

medições in loco. O número de refeições servidas nos restaurantes é um índice crítico 

nessa equação, mas pode apresentar uma série de distorções, devido aos seguintes 

fatores: 

 Condições do tempo: fatores climáticos tais como chuvas podem interferir no 

fluxo de clientes; 

 Dia do mês: uma vez que o maior fluxo de consumo ocorre na primeira 

quinzena do mês em função dos salários pagos até o quinto dia útil do mês, o 

que aumenta a propensão ao consumo; 

 Conjuntura econômica: pois em tempos de recessão ou crise econômica a 

alimentação fora do lar é vista como supérfluo e portanto eliminada do 

orçamento doméstico; 

 Viés do entrevistado: independente da entrevista ser feita por telefone ou 

presencialmente, não há garantia de que o número de refeições informado seja 

o real; 

 

O caminhão limpa fossa é acionado para a limpeza da caixa de gordura em 70% dos 

restaurantes com um custo médio de R$ 470,00 em cada acionamento. Em 27% dos 

casos um funcionário do próprio local é designado para esse trabalho e o uso de 

tratamento biológico é desconhecido por 86% da amostra pesquisada. Se 

considerarmos também os 13% que apenas “ouviram falar’, temos um cenário de 99% 

da amostra que desconhece as vantagens e benefícios do método, bem como de que 

forma ele pode ser alternativa para os meios convencionais. O desinteresse da 

                                                           
13 Informação obtida por contato telefônico direto com o Ministério do Trabalho e Emprego 
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amostra em conhecer esse processo é de 70% o que mostra grande tendência na 

manutenção da zona de conforto no que tange a esse tema. Esse número mostra que 

parte da amostra prefere se manter alheia a novos métodos que ainda são pouco 

disseminados, e manter as atuais práticas.  

  

O gráfico de Refeições Servidas mostra que dos 62 respondentes, 31 servem até 150 

refeições por dia, mas se associarmos essa informação ao gráfico de Tamanho da 

Caixa de Gordura e Frequência de Limpeza, notamos que 80% desconhecem o 

tamanho da caixa de gordura e 67% limpam a caixa de gordura mensalmente. Os 

restaurantes que servem acima de 150 refeições também tem 80% dos casos com 

total desconhecimento do tamanho da caixa de gordura, sendo a limpeza mensal feita 

em 48% dos casos. 

 

Notamos que o desconhecimento em relação ao caixa de gordura não depende do 

tamanho do estabelecimento, mas os estabelecimentos menores mantem uma maior 

frequência de limpeza, fazendo que a incidência de transbordos seja menor (foram 5 

ocorrências relatadas). Os estabelecimentos maiores que mantêm um espaço maior 

entre uma limpeza e outra tiveram 15 ocorrências de entupimentos ou transbordos.  

 

Se considerarmos os volumes estimados das caixas de gordura, obtidos com a 

equação 1, será possível associar tais volumes à frequência de limpeza e 

consequentemente a um valor estimado de gordura produzida, uma vez que tais 

estabelecimentos procedem com a limpeza apenas quando a capacidade máxima de 

retenção de gordura é atingida.  

 

Iremos desconsiderar nesse momento os restaurantes que alegaram limpar a caixa 

de gordura mais de uma vez por mês por não termos a certeza de que o volume 

máximo de retenção da caixa de gordura foi realmente atingido nesses casos, por 

mais que tenha sido citado pelos respondentes. No restante dos casos onde a 

frequência de limpeza seguem ordens de grandeza mensais, 99% dos respondentes 

alegaram que as caixas de gordura são limpas somente próximo ao transbordo 

(Tabele 9).   
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Tabela 9 – Estimativa de gordura formada e evitada pela frequência de limpeza das 
caixas de gordura (m³) 

FREQUÊNCIA DE 
LIMPEZA 

VOLUME 
ESTIMADO 

DAS CAIXAS 

VOLUME 
ESTIMADO 

ANUALIZADO 

GORDURA 
ESTIMADA 

(75%) 

GORDURA EVITADA 
PELA AÇÃO DOS 

MICRORGANISMOS 
ANUALIZADA (80%) 

MENSAL 11,78 41,38 106,04 84,83 

BIMESTRAL 5,38 32,29 24,22 19,38 

TRIMESTRAL 4.7 18,98 14,24 11,39 

QUADRIMESTRAL 0,21 0,62 0,47 0,38 

SEMESTRAL 0,79 1,58 1,19 0,95 

TOTAL 194,86 146,15 116,92 

Fonte: Elaboração própria 

 

Considerando que a limpeza é feita apenas quando as caixas estão próximas ao 

transbordo, concluímos que a retenção máxima de gordura pela caixa que é de 75% 

é sempre alcançada. Aplicando esse percentual, concluímos que há a geração de 

146,16 m³ de gordura por ano e com o uso de microrganismos, seria possível evitar a 

formação de 116,92 m³ de gordura que corresponde a quase 15 caminhões limpa 

fossa de 8 m³. 

  

4.2.4 Ciclo de vida da gordura gerada 

 

Através dos questionários foi possível identificar os caminhos percorridos pela gordura 

gerada nos restaurantes, sendo tais informações compiladas em um gráfico Sankey 

(Figura 27) e nota-se que há três caminhos distintos: Caminhão limpa fossa; 

funcionário próprio e terceiros. 

 

 Caminhão limpa fossa: cerca de 70% dos restaurantes pesquisados sendo a 

limpeza realizada com o jateamento das paredes da caixa de gordura com 

processo combinados de auto vácuo e hidrojateamento de alta-pressão. 

A gordura coletada tem como destino a Estação de Tratamento da Alegria (RJ), 

onde após tratamento biológico é compactada em “tortas” e encaminhada ao 

aterro de Seropédica.  

Atualmente a ETE Alegria recebe caminhões de todo município do Rio de 

Janeiro, e ocasionalmente da Região de Niterói, Baixada Fluminense e Norte 

Fluminense, sendo que existem 162 empresas cadastradas na CEDAE. Cerca 
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de 105 caminhões de 8m³ despejam diariamente de diversas origens, esgoto 

na ETE Alegria. Cerca de 5 caminhões em média despejam diariamente 

efluentes oriundos apenas de restaurantes (informação verbal)14.  

 Funcionário próprio: Em 27% dos casos o funcionário do próprio restaurante é 

incumbido da tarefa de limpar a caixa de gordura sendo que em 10% dos casos 

a gordura retirada é jogada diretamente na rede coletora da rua, indo in natura 

para a ETE de Jacarepaguá. Em 14% dos casos a gordura era retirada e 

camuflada no meio do lixo comum, indo para os caminhões de lixo 

convencionais que despejam os resíduos na Estação de Tratamento de 

Resíduos da Taquara. Em 3% dos casos a gordura é jogada em terreno baldio 

comum. 

 Terceiros: Em 3% dos casos os restaurantes mantém acerto informais com 

pessoas que coletam a gordura, sem a preocupação com o destino da mesma. 

 

 

Figura 27 – Gráfico Sankey do fluxo e quantidades de gordura gerada pelos restaurantes 
Fonte: Elaboração própria 

 

Vale ressaltar que há uma diferença entre o total de gordura gerada no Gráfico Sankey 

que é 137,53 m³ de gordura e o total da Tabela 8 que é 146,15 m³ de gordura e isso 

se deve a diferença entre o número de respondentes nas duas situações, pois os 93 

                                                           
14 Informação obtida em visita técnica à CEDAE no dia 21 de agosto de 2015 
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entrevistados responderam à pergunta referente a frequência de limpeza, enquanto 

que 89 entrevistados responderam sobre quem faz a coleta. Ambas informações são 

corretas, porém com visões diferentes.  

 

Nesse momento, considerando a eficiência dos microrganismos no consumo de 

gordura na ordem de 80%, estimamos que o volume gerado por essa população de 

restaurantes, pode cair de 137,53 m³ para 27,51 m³. Se considerarmos que 

atualmente a ETE Alegria no Rio de Janeiro recebe em média 1.500 litros de esgoto 

por segundo (CEDAE, 2015), é um número bem ínfimo mas devemos deixar claro que 

estamos tratando apenas de uma pequena amostra de restaurantes e não de toda 

população. 

 

É importante ressaltar que os fluxos de massa nos ciclos de vida das gorduras 

presentes nos efluentes tem padrão próprio dependendo do tipo de cardápio e do 

modelo de manutenção da caixa de gordura. 

 

4.2.5 Teste Piloto 1 

 

Em setembro de 2014 foi realizado um teste em um restaurante do bairro Freguesia 

em Jacarepaguá que apresentou as seguintes características, colhidas com 

questionário e acompanhamento in loco: 

 117 lugares; 

 400 refeições servidas diariamente; 

 Comida tradicional; 

 Self service a peso; 

 Funcionamento de Seg a dom; 

 Dimensões da caixa de gordura (mensurada in loco): 2,00m de profundidade, 

1,12m de comprimento e 0, 91m de largura (2,00m³). 

 

O local apresentava constantes entupimentos nas tubulações com eventuais 

transbordos, sendo o sistema de coleta realizado pela contratação de caminhões 

limpa fossa, com frequência mensal e por vezes, duas vezes por mês, sendo o custo 

por chamada de R$ 600,00. O acionamento desse serviço ocorria quase sempre 
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próximo ao transbordo da caixa de gordura, havendo inclusive ocasiões de interrupção 

nas operações do local devido ao mau cheiro e presença de insetos tanto no local de 

atendimento quanto na cozinha. 

 

A caixa de gordura apresentava excessivo acúmulo de material, uma vez que não 

existia preocupação com meios preventivos (Figura 28), com reclamações do gestor 

local em relação a entupimentos constantes nas tubulações. 

 

 

Figura 28 – Aspecto da caixa de gordura de restaurante na Região de Jacarepaguá – RJ 
antes do tratamento biológico 

Fonte: Elaboração própria 

 

Foi proposta inicialmente a limpeza mecânica da caixa de gordura, pois o excesso de 

matéria orgânica acumulada no sistema reduz a eficiência dos microrganismos, 

retardando sua adaptação ao sistema (VEIGA, 2003). Logo, a implantação do 

processo biológico fora conciliada com a retirada, previamente programada, do 

excesso de efluente pelo caminhão limpa fossa. 

 

Após tal etapa, houve aplicação dos microrganismos previamente diluídos em água 

nas pias do estabelecimento, bem como na própria caixa de gordura, sendo esse 

processo repetido duas vezes por dia, todos os dias, por 15 dias ininterruptos, sempre 

às 08:00 e 17:00, por serem horários de baixo fluxo de produção. 
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No décimo quinto dia a caixa de gordura já apresentava aspecto bem diferente do 

estágio inicial e pelo estudo de Veiga (2003), estimamos uma redução de 80% nas 

gorduras, não sendo observado nenhum odor ou presença de insetos.  

 

Ao final de um mês, os serviços do caminhão limpa fossa foram dispensados, 

representando uma redução média mensal de R$ 600,00 a R$ 1200,00. Após os 

quinze primeiros dias, continua-se a aplicação diária do microrganismo, porém apenas 

no início do dia, visto que o sistema está adaptado ao novo processo (Figura 29).  

 

 

Figura 29 – Aspecto da caixa de gordura de restaurante na Região de Jacarepaguá – RJ 15 
após tratamento biológico 
Fonte: Elaboração própria 

 

Tal reposição diária é necessária uma vez que o sistema é dinâmico e com fluxo 

constante de água, fazendo com que parte dos microrganismos presentes, evada-se 

para a rede coletora, reduzindo assim a quantidade presente. 

 

Seguindo a recomendação do fabricante do produto, são necessárias 20 gramas de 

farelo com microrganismos para cada 100 refeições diárias. Conforme informações 

coletadas com o fornecedor da tecnologia, obtivemos um custo médio mensal de R$ 

264,00 (Tabela 10). 
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Tabela 10 – Custos envolvidos 15– Teste piloto 1 

DADOS 
GERAIS 

TAMANHO DA EMBALAGEM (gramas) 150 

CUSTO TOTAL (R$) 16,5 

CUSTO POR GRAMA (R$) 0,11 

FASE 
INICIAL 

(15 
DIAS) 

REFEIÇÕES DIÁRIAS 400 

QUANTIDADE DIÁRIA DE 
MICRORGANISMOS (g) 

160 

TOTAL APLICADO (g) 2400 

CUSTO TOTAL (R$) 264,00 

MENSAL 

QUANTIDADE DIÁRIA DE 
MICRORGANISMOS (g) 

80 

TOTAL APLICADO (g) 2400 

CUSTO TOTAL (R$) 264,0016 

Fonte: Elaboração própria 

 

Aplicando a Tabela 4 para cálculo de refeições, estima-se a redução das gorduras da 

ordem de 0,49m³ por mês, se considerando a frequência mensal do caminhão limpa 

fossa (Tabela 11).  

 

Tabela 11 – Gordura evitada – Teste piloto 1 

REF NÚMERO DE REFEIÇÕES  400 

V 
VOLUME IDEAL DA CAIXA EM LITROS 
((2xREF)+20) 

820 

F FATOR DE RETENÇÃO DE GORDURA 0,60 

Gev GORDURA EVITADA EM LITROS 492 

Gev GORDURA EVITADA EM M³ 0,49 

   

Fonte: Elaboração própria 

 

Comparando o volume teórico da caixa de gordura com o volume mensurado, 

notamos que a estrutura de esgoto do local foi dimensionada para um volume muito 

maior de refeições, o que não justificaria acionamento mensal do caminhão limpa 

fossa. Com isso notamos que as tubulações podem estar seriamente comprometidas 

em termos de quantidade de gordura solidificada e aderida, que aliado a falta de 

manutenção, contribui para obstruções e transbordos.  

 

                                                           
15 Custo referente ao Biobact da Superpro Bettanin 
16 Não contempla custo com mão de obta e custos indiretos 
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Uma análise pertinente a esse caso é o cálculo do Return on Investment (ROI) onde 

comparamos os benefícios gerados com o investimento no projeto ao longo de um 

ano. Dessa forma, segundo Philips (1997), temos na Equação 4:  

 

ROI = ((Benefício-investimento) / investimento)x100%       (4) 

 

Onde: 

Benefício: corresponde ao custo evitado; no caso o custo do serviço com o caminhão 

limpa fossa que é de R$ 600,00; 

Investimento: Corresponde ao custo com dos microrganismos que abrange o custo 

nos primeiros 15 dias mais o custo mensal em um ano. 

 

Com esses dados, teremos: 

ROI=((600x12) / (264+132+(264x11))) = 218% 

Outra leitura para essa equação é feita desconsiderando o percentual e sendo assim 

teríamos: 

ROI=((600x12) / (264+132+(264x11))) = 2,18 

Ou seja, para cada R$ 1,00 aplicados no projeto temos um retorno de R$ 2,18. Sendo 

assim, o ROI maior que 0 significa que o projeto se remunera 

 

4.2.6 Teste Piloto 2 

 

Em maio de 2015 outro teste foi realizado em um restaurante tradicional da Zona Sul 

do Rio de Janeiro que apresentara as seguintes características, colhidas com 

questionário e acompanhamento in loco: 

 86 lugares 

 370 refeições servidas diariamente 

 Cardápio predominantemente composto por aves (galetos) 

 Funcionamento todos os dias 

 Dimensões da caixa de gordura: 0,66m de profundidade, 0,91m de 

comprimento e 0,69m de largura (0,41m³) 
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A limpeza da caixa de gordura era feita ocasionalmente por um funcionário do 

restaurante que descartava o efluente na própria rede de esgoto. Em algumas 

ocasiões houve excesso de gordura com próximo ao extravasamento do efluente, 

sendo necessário acionamento do caminhão limpa fossa (acionamento do caminhão 

feito de forma esporádica). Havia presença constante de mau cheiro nos ralos e caixa 

de gordura. 

 

Na primeira imagem da caixa de gordura, observamos excesso de material 

sobrenadante, como coloração esbranquiçada característica da gordura de aves 

(Figura 30). A caixa de gordura, na verdade não possuía elemento de separação, se 

aproximando mais de uma caixa de passagem, porém recebia toda gordura produzida 

pelo restaurante, desembocando em uma segunda caixa que recebia efluente também 

dos sanitários.  

 

 

Figura 30 – Aspecto da caixa de gordura de restaurante na Zona Sul – RJ antes do 
tratamento biológico 

Fonte: Elaboração própria 

 

Foi solicitada a limpeza mecânica do excesso de material na caixa de gordura, para 

posterior aplicação de microrganismos nos mesmos moldes do teste 1 e ao final de 

15 dias observamos redução significativa no sobrenadante residente na caixa de 

gordura (Figura 31). 

 

Em cinco meses de aplicação do processo biológico, não houve nenhuma ocorrência 

de entupimentos ou odores, tampouco acionamento do caminhão limpa fossa, porém 
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o resultado poderia ser mais eficiente se houvesse alteração na estrutura da caixa de 

gordura com inclusão de elemento de separação, ora sugerido.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31 – Aspecto da caixa de gordura de restaurante na Zona Sul 15 após tratamento 
biológico 

Fonte: Elaboração própria 

 

Seguindo a recomendação do fabricante do produto, são necessárias 20 gramas de 

farelo com microrganismos para cada 100 refeições diárias e conforme informações 

coletadas com o fornecedor da tecnologia, obtivemos um custo médio mensal de R$ 

244,20 (Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Custos envolvidos – Teste piloto 2 

DADOS 
GERAIS 

TAMANHO DA EMBALAGEM (gramas) 150 

CUSTO TOTAL (R$) 16,5 

CUSTO POR GRAMA (R$) 0,11 

FASE 
INICIAL 

(15 
DIAS) 

REFEIÇÕES DIÁRIAS 370 

QUANTIDADE DIÁRIA DE 
MICRORGANISMOS (g) 

148 

TOTAL APLICADO (g) 2220 

CUSTO TOTAL (R$) 244,20 

MENSAL 

QUANTIDADE DIÁRIA DE 
MICRORGANISMOS (g) 

74 

TOTAL APLICADO (g) 2220 

CUSTO TOTAL (R$) 244,2017 

Fonte: Elaboração própria 

 

                                                           
17 Não contempla custo com mão de obta e custos indiretos 
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Aplicando a Tabela 4 para cálculo de refeições, estima-se a redução das gorduras da 

ordem de 0,46m³ por mês, se considerando a frequência mensal do caminhão limpa 

fossa (Tabela 13).  

 

 

Tabela 13 – Gordura evitada – Teste piloto 2 

REF NÚMERO DE REFEIÇÕES  370 

V 
VOLUME IDEAL DA CAIXA EM LITROS 
((2xREF)+20) 

760 

F FATOR DE RETENÇÃO DE GORDURA 0,60 

Gev GORDURA EVITADA EM LITROS 456 

Gev GORDURA EVITADA EM M³ 0,46 

Fonte: Elaboração própria 

 

Comparando o volume teórico ideal da caixa de gordura com o mensurado em campo, 

nota-se que a caixa de gordura é cerca de 46% menor que o ideal, fazendo com que 

o uso de um funcionário próprio para coleta do efluente e posterior descarte na rede 

coletora, seja o mais cômodo para o local.  

Se considerarmos o custos das horas mensais do funcionário local, procedendo com 

a limpeza e descarte, tal redução é ainda maior, porém tais valores não foram 

mensurados.  

O cálculo do ROI se mostrou inviável devido a inconstância de acionamento do 

caminhão limpa fossa. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Com este trabalho tivemos como objetivo principal identificar o quanto a tecnologia de 

microrganismos pode diminuir os impactos ambientais causados pela gordura gerada 

nos restaurantes da Região de Jacarepaguá. Porém no decorrer do estudo foram 

encontrados alguns entraves que podem servir para futuros estudos. 

 

5.1 Conclusões sobre os dados levantados 
 

 Os dados disponibilizados pela RAIS possuem distorções em relação aos 

bairros declarados pelos estabelecimentos; 

 A linha que divide a sub classe 5611201, alvo desse estudo, do nível acima é 

muito tênue, pois mesmo que o estabelecimento mude de nível e informe a 

RAIS, tal informação somente será atualizada no exercício seguinte, gerando 

distorção na população;  

 A pouca produção acadêmica específica sobre o tema ocorre em função da 

caixa de gordura ser um sistema dinâmico e instável o que dificulta medições; 

 Os entrevistados mostraram bastante desconhecimento sobre as caixas de 

gordura além de muita resistência em permitir medições no local; 

 A tecnologia de microrganismos ainda é um território inóspito para esse 

segmento e os resultados mostram que os gestores preferem manter o atual 

status quo ao invés de testar uma solução mais viável e sustentável; 

 Embora o uso da bioaumentação esteja bem avançado no tratamento de 

gorduras, nos Estados Unidos e Europa, não foram encontrados registros de 

sua aplicação diretamente por restaurantes, sendo o uso do caminhão limpa-

foss, ainda o principal meio de eliminação desse efluente . 

 

5.2 Conclusões sobre a metodologia 

 

 As respostas obtidas podem apresentar elevado grau de fragilidade, pois 

dependeram exclusivamente da sinceridade do respondente; 

 O tamanho da caixa de gordura foi estimado pelo número de refeições, 

conforme norma ABNT, ou seja, parte-se da premissa que os 
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estabelecimentos estruturaram sua rede de esgoto conforme a legislação, mas 

não podemos ratificar tal fato uma vez que houve casos de aumento de 

capacidade onde a estrutura de esgoto se mostrou inalterada; 

 Em casos da caixa de gordura estar adequada ou até mesmo maior do que a 

legislação determina, a constância de transbordos e mal cheiro denota 

entupimento no sistema conforme observado no Teste piloto 1; 

 Não houve abertura por parte dos entrevistados para realizar uma medição na 

caixa de gordura de modo a ratificar sua adequação ao número de refeições e 

pelos resultados dos questionários 92% dos gestores sequer sabiam seu 

tamanho demonstrando pouca preocupação com o tema; 

 A medição in loco do tamanho da caixa de gordura e um levantamento de 

número de refeições servidas durante alguns meses eliminariam distorções e 

fatores sazonais, mas os entrevistados não foram receptivos a tal ação; 

 O tipo de refeição servida tem influência na quantidade de gordura, sendo 

assim um estudo sobre a ação dos microrganismos na gordura gerada, pode 

ser mais efetivo se considerarmos, por exemplo uma rede de restaurantes com 

o mesmo cardápio; 

 A amostra obtida é bastante heterogênea, tanto em termos de tipo de refeição 

servida, quanto em operação do restaurante; 

 Observamos baixa consciência ambiental dos entrevistados, pois há muita 

informalidade e até um certo descaso no que tange ao descarte das gorduras. 

 

5.3 Conclusões em relação a viabilidade econômica e ambiental 

 

 Pode não ser interessante para os órgãos gestores de água e esgoto, a 

redução de gordura nos restaurantes visto que isso impactaria na receita 

oriunda dos caminhões limpa fossa; 

 Os custos envolvidos no processo biológico são menores que os custos do 

uso do caminhão limpa fossa, porém a aplicação da tecnologia precisa fazer 

parte da rotina do estabelecimento e para isso faz-se necessária disciplina 

gerencial;  
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 Um dos grandes inimigos da disseminação do processo biológico tem relação 

direta com a cultura vigente nesse segmento, pois o descarte informal e com 

baixo custo são muito presentes além da baixa cultura de sustentabilidade; 

 Se levarmos em conta os custos com os métodos tradicionais de retirada de 

gordura, o retorno do investimento é positivo; 

 Apenas a amostra pesquisada, deixaria de produzir 116.918 litros de gordura 

por ano com o uso de microrganismos que corresponde a 14 caminhões limpa 

fossa de 8m³; 

 A aplicação de microrganismos se mostra viável tanto ambiental quanto 

financeiramente, se mostrando uma alternativa de fácil implantação. 

 

5.4 Recomendações para futuros estudos 
 

 Com uma maior base de dados, seria possível uma extrapolação dos 

resultados para uma população maior e então estimarmos a quantidade de 

gordura evitada em maiores escalas, tais como municipal e estadual; 

 Realizar esse estudo em uma rede de restaurantes com funcionamento e 

cardápio semelhantes pode conferir mais estabilidade nos resultados; 

 Na impossibilidade de realizar em uma rede, fazer em um restaurante, mas 

acompanhando o número de refeições por um longo período de tempo, 

evitando arbitrariedades de dados; 

 É desejável realizar agrupamentos por tipo de refeição, para comparação da 

eficácia do processo biológico;  
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