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RESUMO 

 

A rede de esgoto é indispensável para a população de modo geral, pois nela são despejados 

vários tipos de resíduos em especial os lipídeos (gorduras). Por isso é necessário que haja um 

pré-tratamento da água despejada pela pia. Um dos recursos que pode e deve ser utilizado é a 

caixa de gordura onde acontece uma breve separação desses resíduos antes de serem 

despejados no esgoto diminuindo significativamente essa substância poluidora no meio 

ambiente. Neste trabalho foi abordado um estudo de caso sobre a utilização e importância da 

caixa de gordura em uma residência localizada no município de Aracaju - SE com o objetivo 

de analisar o uso da caixa de gordura nas residências, e consequentemente estudar as 

vantagens dessa utilização, mostrando de forma prática sua instalação e aplicação em 

residências particulares. A metodologia aplicada para analisar os resultados com finalidade de 

propor a utilização desse recurso foi através de livros, artigos científicos e outros periódicos 

relacionados com o tema abordado. Com esse estudo foi possível demonstrar, através da caixa 

de gordura, o valor da utilização de um método adequado para realização da capitação dos 

resíduos. Portanto a importância dessa pesquisa foi demonstrada através das necessidades 

atuais e futuras referente a reutilização da água e, sobretudo, contribuir na redução dos 

impactos ambientais. 

 

Palavras chave: Caixa de gordura. Meio Ambiente. Rede de esgoto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The sewage network is indispensable for the population in general, as it contains various 

types of waste, especially lipids (fats), so it is necessary to have a pre-treatment of the water 

poured through the sink. One of the resources that can and should be used is the fat box, 

where a brief separation of these residues takes place before being discharged into the sewer, 

significantly reducing this polluting substance in the environment. In this work, a case study 

about the use and importance of the fat box in a residence located in the city of Aracaju - SE 

was approached with the aim of analyzing the use of the fat box in homes, and consequently 

studying the advantages of this use, showing its installation and application in private homes 

in a practical way. The methodology applied to analyze the results in order to propose the use 

of this resource was through books, scientific articles and other journals related to the topic 

addressed. With this study, it was possible to demonstrate, through the fat box, the value of 

using an appropriate method to perform the capitation of waste. However, the importance of 

this research was demonstrated through current and future needs regarding the reuse of water 

and, however, contribute to reducing environmental impacts. 

 

Keywords: Fat box. Environment. Sewerage system. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 7 

2 OBJETIVOS ..................................................................................................................... 9 

2.1 Objetivo geral ................................................................................................................. 9 

2.2 Objetivos específicos ...................................................................................................... 9 

3 PROBLEMÁTICA ......................................................................................................... 10 

3.1 QUESTÕES A INVESTIGAR ...................................................................................... 10 

4 JUSTIFICATIVA ........................................................................................................... 11 

5 A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DA CAIXA DE GORDURA RESIDENCIAL

 ............................................................................................................................................. 12 

5.1 IMPACTO AMBIENTAL GERADO POR AUSÊNCIA DA CAIXA DE GORDURA 

 ............................................................................................................................................. 13 

5.2 REMOÇÃO DA GORDURA ATRAVÉS DE PROCESSOS BIOLÓGICOS ............. 15 

5.3 DIMENSIONAMENTO DA CAIXA DE GORDURA ................................................ 16 

5.4 APLICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA CAIXA DE GORDURA  ................................... 17 

5.5 MODELOS DE CAIXA DE GORDURA ..................................................................... 18 

5.6 ENTUPIMENTO DAS TUBULAÇÕES DEVIDO AS ALTAS TAXAS DE GORDURAS

 ............................................................................................................................................. 19 

6. METODOLOGIA .......................................................................................................... 21 

6.1 A PESQUISA- SUA CLASSIFICAÇÃO ..................................................................... 21 

6.1.1 Dimensionamento da caixa de gordura CGS ......................................................... 24 

6.2 O MÉTODO DA PESQUISA ....................................................................................... 24 

6.3 AS ESTRATÉGIAS PARA COLETA DE DADOS E SUA FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA ............................................................................................................................ 24 

6.4 FLUXOGRAMA DAS ETAPAS METODOLOGICAS ADOTADAS PARA A 

OBTENÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO .......................................... 25 

7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ....................................................... 26 

8 CONCLUSÃO ................................................................................................................. 29 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 30 



 

7 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A rede de esgoto é de suma importância para a população. O contato com a mesma 

pode causar epidemias e infecções, nela são despejados vários tipos de resíduos, em especial 

os lipídeos (gorduras) (DELATORRE ; MORITA,  2007), tendo em vista a necessidade de 

um pré-tratamento da água despejada pela pia especialmente a da cozinha. Diante disso, 

existem recursos propostos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) que 

podem e devem ser utilizados, estes chamados de caixas de gorduras (CGs), onde é realizada 

uma breve separação desses resíduos da água através da flotação gravitacional (separação de 

misturas) antes de ser despejada no esgoto.  

Cidades que apresentam um maior nível de desenvolvimento tendem a realizar mais 

investimentos na utilização do saneamento básico, enquanto cidades com menores índices de 

desenvolvimento tendem a precarizar a utilização da mesma, tendo por consequência, menor 

utilização de caixa de gordura em suas residências despejando muitas vezes, dejetos 

inapropriados que provocam o entupimento de tubulações dificultando o tratamento da água e 

seu despejo nas redes fluviais (CASTELLANI, 2007). 

A norma NBR 8160 ABNT (1999) prescreve um critério de dimensionamento de 

caixas retentoras de gordura para sistemas prediais de esgoto sanitário (SPES) com base no 

número de cozinhas contribuintes para instalações de até 12 cozinhas e, para instalações 

acima desse limite, na quantidade de pessoas servidas pelas cozinhas no turno de maior fluxo. 

Os óleos e as gorduras, identificados analiticamente por meio do parâmetro de 

qualidade intitulado “óleos e graxas” (O&G), não podem ser facilmente tratados por 

processos biológicos convencionais, portanto é indicado pré-tratamento no local onde são 

gerados. As caixas de gordura (CGs), unidades destinadas a esse fim, atuam na retenção 

superficial de partículas menos densas que a água e deve ser removida quando houver o 

acúmulo. (METCALF & EDDY, 2004; JORDÃO & PESSÔA, 2009).Esses compostos, 

quando presentes no meio ambiente, podem causar diversos problemas, tais como: 

impermeabilizam e contaminam o solo; se acumulam em superfícies aquáticas formando 

filmes que impedem a difusão de oxigênio do ar no meio líquido; provocam inibição da vida 

aquática nesses ecossistemas; e, além disso, podem prejudicar o tratamento biológico quando 

presente no afluente das estações de tratamento de efluentes (ETEs). 

De acordo com a legislação ambiental vigente, efluentes contendo rejeitos orgânicos 

complexos e de baixa biodegradabilidade na natureza, tais como gorduras, necessitam passar 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-41522017000500911&lng=pt&tlng=pt#B10
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-41522017000500911&lng=pt&tlng=pt#B5
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por processos de tratamento antes de serem encaminhados para os corpos receptores. Porém, 

mesmo com a grande preocupação ambiental que vem ocorrendo nos últimos anos, mais de 

53,7 % destes efluentes não recebem qualquer tipo de tratamento, sendo uma das razões para 

este fato, a grande carência de sistemas de tratamento que apresentem simultaneamente, 

viabilidade econômica e técnica (BRASIL, 2019). 

Percebe-se então a importância da utilização da caixa de gordura nas residências 

fazendo com que reduza a degradação do meio ambiente e proporcione menores riscos à 

saúde da população e menores custos e encargos governamentais necessárias para a remoção 

dessas partículas na rede de esgoto.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

- Analisar a importância de utilizar a caixa de gordura residencial. 

 

2.2 Objetivos específicos   

 

- Descrever o uso da normatização Técnica conforme ABNT NBR 8160:1999; 

- Apresentar as vantagens da utilização da caixa de gordura; 

- Entender na prática o funcionamento da caixa de gordura; 

- Compreender a relevância da caixa de gordura na redução dos impactos ambientais. 
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3 PROBLEMÁTICA 

 

O crescimento populacional aumentou significativamente, e os recursos naturais como 

a água vêm se tornando cada vez mais escasso, por isso há uma necessidade de se realizar um 

pré-tratamento fazendo a separação das gorduras e da água na hora de efetuar o descarte na 

rede de esgoto. 

Segundo A ISTA MielkeGmbH mais conhecida como OIL WORLD (Serviço 

Independente de Previsão Global para Oleaginosas) o Brasil produz nove bilhões de litros 

de óleos vegetais por ano, desse volume produzido, um terço dessa produção corresponde aos 

óleos comestíveis. O consumo per capita fica em torno de 20 litros/ano, onde grande parte 

dessa substância, após o uso normalmente utilizado em frituras de alimentos, é descartada de 

forma incoerente pela pia da cozinha gerando entupimento nas tubulações e poluindo as redes 

de esgoto. Segundo a Ecóleo, entidade que realiza a campanha de coleta de resíduos de óleo 

de cozinha, mais de 200 milhões de litros utilizados por mês vão para os rios e lagos 

comprometendo o meio ambiente. Por mais que o óleo represente uma pequena parcela do 

lixo nacional o seu impacto no ambiente natural ainda é muito grande, pois apenas um litro de 

óleo é o suficiente para acabar com o oxigênio existente em vinte mil litros de água. 

Diante do exposto, questiona-se: Como é possível fazer o uso correto da caixa de 

gordura para reverter a quantidade excessiva de água descartada incorretamente sem o devido 

tratamento? 

 

3.1 QUESTÕES A INVESTIGAR 

 

• Qual é o formato adequado de caixa de gordura que deve ser construída? 

• Qual o modelo de caixa de gordura apropriado para ser utilizado na residência em 

questão? 

• É possível dimensionar a caixa de gordura de acordo com a norma NBR 8160 de 

1999? 

• Existe alguma forma conhecida para aplicar a caixa de gordura na residência? 
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4 JUSTIFICATIVA 

 

O despejo correto da água é de suma importância para sua reutilização futura, fazendo 

com que reduza significativamente possíveis problemas impossibilitando ou dificultando a 

reutilização da mesma. A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

nº 430 de 13/05/2011regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, 

estabelece para o lançamento de óleos e graxas (O&G) na rede coletora a concentração limite 

de 100 mg/L fator que exige o pré-tratamento dos influentes com concentrações maiores. O 

presente trabalho se justifica por inúmeros casos de residências sem o devido despejo das 

águas em esgotos públicos, observando que de acordo com a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) somente cerca de 52,3% da população brasileira possuem rede de esgotos. 

Portanto, torna-se necessário promover estudos direcionados às formas, necessidades 

de aplicações e demonstrar as vantagens e desvantagens tanto para a população quanto para o 

meio ambiente proporcionando melhorias do uso da caixa de gordura descrevendo assim a 

forma correta que deve ser construída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni
http://www.portaldaindustria.com.br/cni
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5 A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DA CAIXA DE GORDURA RESIDENCIAL 

 

Quando a caixa de gordura não cumpre sua função de separação de resíduos 

impróprios a serem despejados nos sistemas de esgotos, estes acumulam-se na rede de esgoto 

gerando uma situação conhecida como ‘’fatberge’’ (montanha de gordura), que é formada 

pela solidificação de compostos oleaginosos e matérias orgânicas. As fatberges quando 

chegam na rede de esgotos calcificam-se devido ao cálcio presente na água, produzindo uma 

massa tão rígida quanto o concreto que além de provocar entupimento na rede de esgoto pode 

desenvolver ajuntamento de bactérias resistentes  aos antibióticos tais como a listeria, que 

pode  causar doenças severas como a  meningite  e as campylobacter e Ecoli que causam 

infecções no trato digestivo, trazendo assim um alto risco de contaminação caso haja 

obstrução e transbordo do mesmo gerando contato com os residentes da localidade. 

 

Tabela 1 – Densidade de Óleos e gorduras.  

Óleos e gorduras Densidade 

Azeites 0,912 a 0,918 

Banha de porco 0,960 

Óleo de algodão 0,880 a 0,930 

Óleo de soja 0,930 a 0,980 

Óleo de linhaça 0,930 a 0,940 

Óleos de cereais 0,924 a 0,930 

Óleo de palma 0,924 

Óleo de coco 0,925 

Sebo animal 0,918 

Fonte: Adaptado LENCASTRE (1972). 

 

Conforme esclarecem Fair et al. (1979), a flotação natural forma um dinamismo de 

elevação natural, por ação gravitacional, de células discretas em suspensão em meio líquido, e 

caracteriza-se pela semelhança com inversão de sentido ao processo da decantação natural ou 

da solidificação gravitacional, com respostas análogas das partículas em descontinuação. 

Segundo Imhoff (1986), podem funcionar como caixas retentoras de óleos e gorduras 

todos os reservatórios que produzam internamente redução da velocidade da água e 

apresentem uma elevação branda, onde os corpos menos densos subirão à superfície, 

formando um manto ou camada sobrenadante chamada escuma. A nata superficial assim 

formada separa-se do meio líquido de forma análoga à retirada de lodo em tanques de 

sedimentação. 
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Por serem menos espessas do que a água, as partículas gordurosas de maior tamanho 

sobem com maior agilidade do que as partículas menores. Estas são frequentemente 

constituídas por gotículas de óleo fracionadas com certa desenvoltura pela ação da turbulência 

durante o escoamento a montante. 

Segundo a American Society of Plumbing Engineers (ASPE, 2013), há uma relação 

entre a velocidade de flotação das partículas de gordura e sua massa específica. Caso a 

disparidade entre a massa específica do óleo for próximo a massa específica do afluente, as 

partículas de gordura levarão maior tempo movimentando-se   para a superfície. O contrário 

também é valido, caso a diferença entre as massas específicas forem grandes, a ascensão dos 

lipídios será mais rápida. Além disso, a velocidade de elevação é inversamente proporcional à 

consistência do esgoto, portanto a taxa de separação será menor quando o efluente for mais 

viscoso e vice-versa. 

As camadas que se formam no interior da caixa de gordura devem ser removidas 

regularmente e descartadas no lixo doméstico em sacos plásticos ou destinadas às empresas de 

reciclagem de gorduras. Isso evita que as gorduras, graxas e óleos contidos nos esgotos 

escoem para a rede ocorrendo o seu entupimento. 

É importante deixar claro que a sujeira dentro das caixas de gordura necessita ser 

retirada pelo usuário, que é o responsável por levá-la ao lugar adequado para ser descartado 

no lixo doméstico ou destinado a empresas de reciclagem. 

A inexistência de inspeção periódica na caixa de gordura pode ocasionar diversas 

adversidades como, por exemplo, o odor característico de quebra de tampas gerando o 

transbordamento de sujeira e gordura, patologias na vedação, trincamentos, infiltrações, 

entupimentos, retorno de esgotos pelo ralo da pia e derramamento de esgotos nas ruas. 

 

5.1 IMPACTO AMBIENTAL GERADO POR AUSÊNCIA DA CAIXA DE GORDURA  

 

Devido ao grande número de resíduos oleaginosos entornados pela pia da cozinha, faz-

se necessário a implementação de algum tipo de retenção dessas partículas para que não sejam 

despejadas nos esgotos, dificultando o tratamento e a reutilização da água com o intuito de 

não obstruir passagem da água pela tubulação (AMARANTE JR et al., 2006). Por exemplo, 

um litro de óleo despejado em águas produz um filme excessivamente fino de alguns 

micrômetros, cobrindo uma área de aproximadamente 1000 m², isso diminui a entrada de luz 

solar e a oxigenação, impossibilitando o desenvolvimento da vida aquática. Além disso, óleos 
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e graxas podem se amontoar em praias e margens de rios, provocando, além dos problemas já 

mencionados, um problema estético (AMARANTE JR et al., 2006).  

Segundo Jordão e Pessoa (2009), é indispensável à tiragem de gorduras para evitar 

diversos problemas concernentes ao processo de tratamento dos esgotos. As gorduras, graxas 

e óleos, se presentes em grande quantidade, podem trazer problemas como a obstrução dos 

coletores, aderência em peças especiais da rede de esgoto, aspectos desagradáveis nos corpos 

receptores e também odores intoleráveis, problemas no funcionamento dos dispositivos de 

tratamento e outros.  

Esses compostos, quando presentes no ambiente, podem causar numerosos problemas 

tais como: impermeabilizam e contagiam o solo; se acumulam em superfícies aquáticas 

formando filmes que impedem a difusão de oxigênio do ar no meio líquido; provocam 

coibição na vida aquática nesses ecossistemas; e, além disso, podem atrapalhar o tratamento 

biológico quando presente no afluente das estações de tratamento de efluentes (ETEs), além 

de atingir diretamente animais e plantas, pois muitas vezes essa água é derramada diretamente 

em mares e rios que têm o contato com o mesmo, acontecendo através da asfixia onde o óleo 

recobre o animal e impede que o mesmo respire, expulse, se alimente e no caso das plantas, a 

realização da fotossíntese, podendo prejudicar na movimentação e variar a temperatura do 

corpo e possivelmente causando a morte do organismo, restringindo recursos alimentares para 

outras espécies herbívoras uma vez que sem alimento não podem sobreviver (LOPES, 2007), 

sendo que o óleo também é caracterizado como uma substancia de alta capacidade de 

absorção de temperatura onde o mesmo quando em contato com o solo pode ser aquecido em 

até 60° C devido as ondas de calor emitidas pelo sol podendo prejudicar seres vivos, plantas e 

microrganismos contido no meio ambiente.  Diante disso é necessário que se faça o uso de um 

dispositivo retentor de gorduras cujo seu nome denomina-se caixa de gordura (CG): “Caixa 

destinada a reter, na sua parte superior, as gorduras, graxas e óleos contidos no esgoto, 

formando camadas que devem ser retiradas periodicamente, evitando que estes componentes 

transcorram livremente pela rede, obstruindo a mesma’’(ABNT, 1999, p.2). Essas camadas 

formadas são denominadas escumas e normalmente possuem em sua composição óleos, 

gorduras, graxas e resíduos alimentares. 
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5.2 REMOÇÃO DA GORDURA ATRAVÉS DE PROCESSOS BIOLÓGICOS 

 

Os efluentes das indústrias de alimentos em geral apresentam facilidade de degradação 

por via biológica, uma vez que a maior parte da carga a ser digerida é de natureza orgânica 

biodegradável. Contudo, tais efluentes apresentam frequentemente grandes quantidades de 

lipídios (gorduras) que absorvem na superfície do lodo microbiológico ativo, reduzindo 

significativamente a eficiência do tratamento biológico. 

No preparo de alimentos, muitas são as operações que colaboram para a geração de 

efluentes que contribuem para a deficiência da atividade dos microrganismos nos tratamentos 

biológicos, tais como gordura animal, vegetal, detergentes e lubrificantes. Podemos citar 

como exemplos, entre outras, as lavagens e desinfecções frequentes de equipamentos e 

utensílios de cozinha, a limpeza de pisos, quebra de embalagens contendo óleos, gorduras e a 

lubrificação de correias transportadoras. A deficiência na segregação de restos de alimentos, 

assim como a utilização atual de trituradores de alimentos em pias, contribui para a redução 

do tempo de residência do efluente nas caixas de gordura, obrigatória a todos os 

estabelecimentos que gerem efluentes contendo gorduras e óleos. Como consequência direta, 

há o aumento da carga orgânica lançada nas estações de tratamento biológico e/ou nas redes 

de esgotos e vazantes. 

As gorduras e proteínas presentes nos efluentes possuem um baixo coeficiente de 

biodegradabilidade (VIDAL; et al., 2000). Além disto, as gorduras podem solidificar a baixas 

temperaturas e causar problemas operacionais tais como entupimentos nas redes coletoras, no 

sistema de bombeamento do efluente e nas estações elevatórias, além de provocar o 

desenvolvimento de odores desagradáveis, representando também, um sério problema para os 

processos de digestão biológica nas ETE. Teores elevados de óleos e graxas (O&G) presentes 

no efluente provocam a flotação do lodo e o desenvolvimento de limos com diferentes 

aspectos físicos ou pobres em atividade, ocasionando prejuízos de biomassa do reator através 

de processo de arraste, diminuindo sua quantidade no interior do mesmo, assim como 

reduzindo a eficiência do tratamento biológico. Além do mais, os óleos e graxas absorvidos 

na superfície do lodo, podem reduzir o transporte de substratos solúveis para a biomassa e 

consequentemente reduzir a taxa de conversão de substrato (RINZEMA; BOONE, 1994). 

Existem várias formas para realizar a remoção de gorduras de esgoto. Jordão e Pessoa 

(2009) classificam seis dispositivos que realizam tal atividade, sendo eles: caixa de gordura 

domiciliar, caixa de gordura coletiva, separadores de óleo, tanques aerados por ar 
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comprimido, dispositivo de tiragem de gordura em decantadores e tanques de flotação por ar 

dissolvido. Esses mecanismos, independentemente da sua localização no sistema, precisarão 

garantir condições favoráveis à retenção de gorduras e facilitar a remoção das mesmas. 

A decomposição bioquímica ou biológica das substâncias ou produtos orgânicos é 

chamada de biodegradação ou biodegradabilidade. Todas as matérias orgânicas formadas 

naturalmente podem em maior ou menor grau, sofrer decomposição biológica. Mesmo as 

mais resistentes como a celulose e a lignina sofrem uma demorada degradação. Desta 

maneira, verifica-se que qualquer substância natural componente de um ser vivo pode vir a se 

constituir em fonte energética para outro organismo (BRAILE; CAVALVANTI, 1979). 

Todos os seres vivos são formados por moléculas orgânicas. Para haver biodegradação de um 

determinado material orgânico é preciso que a célula viva possua uma matéria específica 

destinada à sua decomposição sendo assim, admite-se que todas as essências e compostos 

naturalmente elaborados pelas células possuam substâncias decompositoras denominadas 

enzimas. Contudo, a utilização de enzimas em tratamento de efluentes também apresenta 

alguns inconvenientes, tais como: predisposição ao ataque por proteases, inconstância 

térmica, impedimento de separação e reutilização do catalisador livre ao término da reação e 

inibição da atividade (CRECCHIO et al., 1995). Entretanto, o alto custo tem sido o fator 

primordial nas dificuldades de implementação de tecnologias ambientais com aplicação de 

enzimas. 

O resíduo orgânico, portanto, para ser decomposto por atividade biológica, precisa 

servir como alimento ou fonte geradora de energia ao organismo, o que implica na existência 

de uma enzima necessária à sua decomposição. Neste aspecto, verifica-se que nenhum 

organismo vivo possui obrigatoriamente uma carga enzimática capaz de decompor moléculas 

orgânicas inexistentes na natureza viva (BRAILE; CAVALVANTI, 1979). 

 

5.3 DIMENSIONAMENTO DA CAIXA DE GORDURA 

 

Antes de efetuar a aplicação e utilização da caixa de gordura, é necessário dimensionar 

a mesma de acordo com a demanda da residência que será utilizada, levando em consideração 

a normatização técnica da NBR 8160 (ABNT, 1999), que apresenta as dimensões pré-

estipuladas para aplicar de forma coerente as caixas gorduras. Apresentar-se- á abaixo alguns 

exemplos das normas:  
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CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CGP) - trata-se de uma caixa de gordura para 

coleta de uma cozinha com as seguintes dimensões: 

1) diâmetro interno: 300 mm;  

2) parte submersa do septo: 200 mm;  

3) capacidade de retenção: 18 L; 

4) diâmetro nominal da tubulação de saída: DN 75mm; 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS) - trata-se de uma caixa de gordura para 

coleta de uma a duas cozinhas com as seguintes dimensões: 

1) diâmetro interno: 400mm; 

2) parte submersa do septo: 200mm; 

3) capacidade de retenção: 31 L; 

4) diâmetro nominal da tubulação de saída: DN 75mm; 

 

5.4 APLICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA CAIXA DE GORDURA  

 

De acordo com o manual Técnico de Instalações Hidrossanitárias as caixas de gordura 

residencial quando construída devem se posicionar perto da cozinha em local ventilado e de 

fácil acesso, elas devem ser construídas para que retenham os efluentes de maneira correta e 

possibilite a remoção após o acúmulo, elas devem ser elaboradas para inserção e remoção dos 

efluentes. A altura entre o espaço de acúmulo de gordura ideal para entrada e saída da água, 

deve possuir vedação em sua extensão para fins de evitar infiltrações, insetos e pequenos 

animais.  

Jordão; Pessôa (2009), apud Ienke (2016, p.22). 

 

O desempenho dos dispositivos removedores de óleos, graxas e gorduras, estão 

relacionados às mesmas ações que ocorrem na sedimentação de sólidos, apenas 

alterando o sentido do processo. A retirada dessas substâncias podem também ser 

realizadas por métodos de flotação por ar dissolvido, podendo receber assistência de 

injeção de gás, aeração, adição de substâncias químicas, coagulação e floculação.  

 

 

E ainda Segundo Jordão; Pessôa (2009), apud Ienke (2016, p. 22) listam algumas 

características consideráveis para esses dispositivos, tais como:  

 

Ter uma boa capacidade de acumulação de gordura entre cada operação de limpeza; 

condições de tranquilidade no fluxo para permitir a flutuação do material gorduroso; 
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distância mínima entre os dispositivos de entrada e saída, para reter as gorduras e 

graxas, evitando que o material seja arrastado com o efluente; isolamento a fim de 

evitar o contato entre insetos, roedores e outros seres vivos. 

 

 

5.5 MODELOS DE CAIXA DE GORDURA 

 

A caixa de gordura pode ser comprada pronta ou fabricada de acordo com as 

especificações vigentes, portanto existem alguns tipos e modelos sendo eles, o de alvenaria e 

o de PVC, entretanto o modelo mais usual é o de PVC, pois suas paredes lisas permitem 

maior facilidade da hora de efetuar a limpeza das partículas de resíduos que ficam grudadas. 

Enquanto as caixas de alvenaria apresentam inconveniências, pois não se adaptam aos tubos 

de PVC gerando trincas e sucessivamente infiltrações (CARVALHO JUNIOR, 2017). 

Modelo de caixas de gordura residenciais aplicadas em uma cozinha (caixa de gordura 

pequena) na Figura 1, segundo a NBR 8160 (ABNT, 1999). 

 

Figura 1 - Caixa de gordura pequena 

 

Fonte: https://www.samaecaxias.com.br/Upload/Paginas/Pagina/58ff5670-0593-4854-8474-fb596ab9555a.pdf. 

 

Modelo de caixas de gordura contendo até duas (2) cozinhas (caixa de gordura 

simples) na Figura 2, segundo a NBR 8160 (ABNT, 1999). 
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Figura 2 - caixa de gordura simples 

 

Fonte:https://www.samaecaxias.com.br/Upload/Paginas/Pagina/58ff5670-0593-4854-8474 fb596ab9555a.pdf. 

 

5.6 ENTUPIMENTO DAS TUBULAÇÕES DEVIDO AS ALTAS TAXAS DE GORDURAS 

 

Desde os tempos mais remotos até o presente momento são utilizadas tubulações nas 

construções. No período de 1450 a 1700 já existem relatos de tubulações empregadas na Ilha 

de Creta na cidade de Knossos, onde desenvolveu-se tipos de condutos circulares que 

distribuíam água para o palácio e para cidades em tubulações pressurizadas. (ALEM 

SOBRINHO: MARTINS, 2004). 

Na pia da cozinha onde maior parte das substâncias oleaginosas é despejada, tende a 

ocorrer entupimentos devido às moléculas da gordura que se prendem as paredes das 

tubulações e vão se agregando com o tempo gerando entupimento. O óleo quando em contato 

com outros tipos de substâncias geram uma grande massa de resíduos que se acumulam e 

obstruem a passagem da água (CASTELLANI et al.,2007). Diante disso é necessário procurar 

variedades de tubulações que possuam pouca aderência em suas paredes facilitando com que a 

gordura e os resíduos corram livremente durante todo o percurso até a caixa de gordura. 

Os principais materiais de tubo em utilização por sistemas hidráulicos são: ferro 

fundido dúctil, ferro fundido cinzento, PVC (ploricloreto de vinila), polietileno (PE) e 

fibrocimento, sendo os mais usuais, o ferro fundido dúctil e PVC (CHAMA NETO, 2004). 

O desgaste das paredes internas do tubo com o decorrer do tempo tende a diminuir a 

capacidade hidráulica nos condutos e a taxa de deterioração será de acordo com o tipo de 

material utilizado, tipo de água e substâncias que circularem dentro dessa tubulação. Com o 

passar do tempo o tubo de característica metálico tenderá a criar rugosidade (LAMONT, 

1981) fazendo com que as substâncias como a gordura se prenda as paredes da tubulação 

ocorrendo o entupimento mais rápido. Referente à escolha dos tubos é possível detectar mais 
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resistência na utilização do tubo PVC em condições de solos moderadas do que de tubos 

metálicos por causa da corrosão que geram desgastes, entretanto em solos argilosos sob 

condições de contra expansão mais elevadas nota-se que a tubulação metálica torna-se mais 

resistente (HUDAK, SADLER E HUNTER 1998). 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1 A PESQUISA- SUA CLASSIFICAÇÃO 

 

Na elaboração desse projeto foi utilizada uma metodologia aplicada com função 

descritiva. O método utilizado foi um estudo de caso com a realização da coleta de dados 

sobre a caixa de gordura localizada no Bairro Santo Antônio, Avenida Simeão Sobral, N° 

747. 

Esse estudo teve como foco principal a caixa de gordura residencial sendo que a 

utilizada para analise está localizada no Bairro Santo Antônio, Aracaju- SE. 

A figura 3 apresenta a localização onde foi realizada a visita e constatado que a 

residência não atendia as normas técnicas de dimensionamento correto da caixa de gordura 

existente. 

 

Figura 3 – Imagem por Satélite da Residência  

 

Fonte: Google Maps 

 

A Residência abordada está localizada na zona norte da cidade de Aracaju no Bairro 

Santo Antônio, Avenida Simeão Sobral, N°747, correspondendo com as coordenadas 

geográficas: Latitude -10.903205S e Longitude -37.056275W. A residência possui um terreno 

de 12 metros de largura por 40 de comprimento como representado na figura 4. 
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                   Figura 4 – Croqui da residência  

 
         Fonte: Autor 

 

Conforme a figura 5, é possível notar as dimensões do comprimento da largura e da 

profundidade da caixa de gordura e o diâmetro dos tubos que foram instaladas. 

 

 
                  Figura 5 - Croqui caixa de gordura 

 
                                 Fonte: Autor 

 

Foi realizada a inspeção e verificação da utilização da caixa de gordura localizada no 

Bairro Santo Antônio, Avenida Simeão Sobral, N° 747. Onde é possível detectar que no 
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âmbito da construção foi notada a ausência ou mau dimensionamento na construção da caixa 

de gordura, de acordo com a figura 6. 

Diante do local observado é possível estabelecer relações positivas e negativas 

referente a construção da caixa de gordura analisada e representada na figura abaixo, sendo 

que dentro das implicações positivas temos: a maioria das dimensões apresentadas são 

superiores as dimensões mínimas exigidas pela norma técnica gerando uma facilidade na sua 

modificação para adequações de acordo com a legislação vigente. E dentro das implicações 

negativas podemos citar que o comprimento mínimo não foi dimensionado corretamente 

trazendo assim a necessidade de modificação em parte da sua estrutura além de não cumprir 

sua principal função de reter partículas de gorduras em sua superfície. 

 

                        Figura 6 - Caixa de gordura da residência estudada 

 

                        Fonte: Autor 

 

Na figura 6 foi possível identificar a falta de dimensionamento na construção e a 

inconsistências das medidas corretas tendo em vista que a mesma possui o tamanho de acordo 

com a norma já pré-estabelecida pela NBR ABNT 8160 (ABNT, 1999) onde é possível 

identificar a realização da separação por meio da flotação gravitacional realizando assim o 

despejo de todos os resíduos diretamente para o esgoto. 
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6.1.1 Dimensionamento da caixa de gordura CGS 

 

Formula do Dimensionamento: 

(V = A x C x L) 

V= Volume em ml (mililitro). 

A = Altura da caixa. 

C = Comprimento da caixa. 

L = Largura da caixa. 

V = A x C x L 

 

6.2 O MÉTODO DA PESQUISA 

 

 O Método utilizado foi o indutivo: Indução é um processo mental por intermédio do 

qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral 

ou universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos é levar 

a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se 

basearam. Lakatos; Marconi (1991). 

 

6.3 AS ESTRATÉGIAS PARA COLETA DE DADOS E SUA FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 

As estratégias foram desenvolvidas a partir da coleta de dados realizadas através de 

revisões bibliográficas, visitas in loco para a coleta de informações sobre as dimensões da 

caixa de gordura, fotografias, meios virtuais através de sites, artigos, teses, dissertações 

científicas, apresentação de fotos e imagens do processo de utilização e descrições 

argumentativas referentes ao tema e sua aplicação de forma acessível para o morador da 

residência. 
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6.4 FLUXOGRAMA DAS ETAPAS METODOLOGICAS ADOTADAS PARA A 

OBTENÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO 

 

 

Edificação via Google 

Maps 

Croqui da caixa de 

gordura 

Cotas coletadas: 

Altura: 53 cm 

Comprimento: 40 cm 

Largura: 36 cm 

Volume: 73,3 ℓ 

Material utilizado para 

medição: Escala métrica 

articulada (Trena) 

Diâmetro nominal (DN) da 

tubulação: 

DN Lado Esquerdo: 100mm 

DN Lado Direito: 75mm 

DN Lado Inferior: 75mm 

Cotas mínimas exigidas pela 

norma: 

Altura: 32 cm 

Comprimento: 44 cm 

Largura: 22 cm 

Volume: 31 ℓ 

 

 

Diâmetro nominal mínimo 

exigido pela norma: 

DN: 75mm 

% Divergência entre a norma e o obtido 

in loco: 

Altura: 63,37% 

Comprimento: 9,09% 

Largura: 61,11% 

Volume: 42,29% 
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com base nas pesquisas realizadas, a caixa de gordura de PVC apresenta boa 

propriedade entre a relação da separação da gordura da água dando se a importância de sua 

aplicação na construção de residência sendo um dos processos mais acessíveis perante o 

profissional capacitado utilizando este tipo de matéria prima, em virtude do baixo custo e 

durabilidade envolvida. A análise desse trabalho abrangeu os conhecimentos sobre caixa de 

gordura preestabelecido pela norma NBR ABNT 8160 (ABNT, 1999) como forma destacando 

praticidade de seus processos a serem executados pontuando suas características como: 

propriedade; importância e utilização na construção civil. 

De acordo com norma ABNT 8160 (ABNT, 1999) é possível observar os padrões 

mínimos para o dimensionamento da caixa de gordura simples (CGS) calculando seu volume 

utilizando a altura o comprimento e a largura como representado na figura abaixo. 

 

Tabela 1 – Dimensionamento da caixa de gordura 

 V (ℓ) A (Cm) C(Cm) L(Cm) 

 

Com utilização da norma 

 

31 

 

32 

 

44 

 

22 

Obtido em Loco 73,3 53 40 36 

% Divergência entre a norma 

e o obtido em Loco 

 

42,29 

 

60,37 

 

90,90 

 

61,11 

    Fonte: Autor 

 

Foi possível chegar aos resultados de dimensionamento mínimo para a caixa de 

gordura de acordo com a norma 8169 (ABNT, 1999) a partir da expressão onde foram 

calculadas as medidas da CG utilizando a fórmula do Dimensionamento: 

(V = A x C x L) 

V= Volume em ml (mililitro). 

A = Altura da caixa.  

C = Comprimento da caixa.  

L = Largura da caixa. 

V = A x C x L 
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V= 32 x 44 x 22 

V = 30976 mililitros 

V ≈ 31 litros. 

 

Cálculo realizado na residência utilizada como fonte de pesquisa: 

(V = A x C x L) 

V= Volume em ml (mililitro). 

A = Altura da caixa.  

C = Comprimento da caixa. 

L = Largura da caixa. 

V = A x C x L 

V= 53 x 40 x 36 

V = 76320 mililitros 

V ≈ 76,3 litros. 

Diante dos cálculos apresentados é possível observar que a caixa de gordura da 

residência apresenta uma largura de 36cm onde o mínimo deveria ser de 22cm, e no 

quantitativo de altura onde o mínimo deveria ser de 32cm, porém ela possui 53cm e no 

volume da capacidade de armazenamento de resíduos, onde o mínimo deveria ser de 31ℓ e a 

mesma possui 73,3ℓ, entretanto, a mesma não tem o comprimento mínimo exigido pela norma 

onde a mesma deveria dispor de 44 cm e apresentou 40 cm.  

Perante a situação exposta, além de dimensionar a caixa de gordura corretamente 

conforme a norma é necessário verificar na construção da caixa de gordura se possui um 

fecho hídrico não sifonável que deve ser inteiramente fechada com tampa removível deve ser 

também dividida em duas câmeras (receptora e vertedora), que se comuniquem apenas na 

parte inferior possuindo no mínimo 20 cm abaixo da superfície livre do líquido 

(MACINTYRE, 2017). 

De acordo com a American Society of Plumbing Engineers (ASPE, 2013), para um 

bom dimensionamento de uma caixa de gordura, o engenheiro precisa não apenas ter 

experiência na área, mas também deve conhecer muito bem as leis e códigos que determinam 

os padrões aceitáveis para a retenção de gordura, além do conhecimento do escoamento de 

esgoto de diversos edifícios e empreendimentos similares ao que se deseja projetar a caixa de 

gordura.  



 

28 

 

Percebe-se que existem diversos fatores que complicam e diferenciam aplicação 

prática do dimensionamento com a teoria da flotação. Um deles é a turbulência inevitável na 

entrada do dispositivo. Esse efeito pode ser reduzido com um projeto que consiga distribuir o 

afluente o mais uniforme possível. Tem ainda problemas de turbulência na saída, mas é 

menos pronunciada que os efeitos na entrada (ASPE, 2013). 

 O tamanho da caixa de gordura tem resultado sobre a eficiência, pois uma 

profundidade menor possibilita um caminho menor para a flotação das partículas de gordura, 

o que é algo positivo, mas pode ocasionar em uma área maior. Como citado, a entrada e a 

saída pedem um cuidado por parte do projetista, na entrada é importante distribuir de maneira 

uniforme o liquido na seção transversal da caixa, a fim de evitar curto-circuito da corrente 

(ASPE, 2013).  

E para a manutenção, é indispensável fazer uma limpeza periódica e uma remoção da 

gordura acumulada, evitando que as substancias sejam levadas com o efluente. Recomenda-se 

que não se utilize mais que 75% do volume da capacidade de retenção da caixa de gordura. O 

rejeite do material acumulado pode ter dois destinos, ser enterrado, ou ser aproveitado em 

indústrias de sabão e glicerina (JORDÃO; PESSÔA, 2009). 
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8 CONCLUSÃO 

 

Diante do proposto foi possível analisar a utilização da caixa de gordura em uma 

residência particular em Aracaju - SE. Os resíduos que são depositados na caixa de gordura 

são prejudiciais para a reutilização da água. Portanto é extremamente importante que a mesma 

seja utilizada periodicamente, contudo a implantação da caixa de gordura é necessária para se 

fazer o pré-tratamento de resíduos gordurosos, podendo proporcionar reduções significativas 

de óleos e graxas, sólidos totais e sólidos suspensos em esgotos que foram dimensionados 

para o recebimento de efluentes com características domésticas, sendo assim gerando também 

a diminuição de entupimentos em tubulações e redes de esgotos. Nesse trabalho foi visada a 

contribuição com todo o público que mora e ou utiliza uma residência particular de forma que 

se evitem poluições desnecessárias futuramente. 

 

 



 

30 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALEM SOBRINHO, P.; MARTINS, G. Abastecimento de água. In: TSUTIYA, M.T.; 

Abastecimento de água. Departamento de Engenharia Hidráulica e sanitária da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo, 2004. 

 

AMARANTE JR, O. P.; VIEIRA, E. M.; COELHO, R. S.; Poluentes Orgânicos, Volume 1, 

Editora RiMa, São Carlos, 2006.  

 

ASPE - American Society of Plumbing Engineers, GREASE INTERCEPTORS, 

PLUMBING ENGINEERING DESIGN HANDBOOK, 4° volume, maio de 2013. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-8160 – Sistemas prediais 

de esgoto sanitário. Rio de Janeiro, 1999.  

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Saneamento – 

SNS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: 24º Diagnóstico dos Serviços de 

Água e Esgotos – 2018. Brasília: SNS/MDR, 2019. 180 p.: il. 

 

BRAILE, P.M. e CAVALVANTI, J.E.W.A.,“Manual de Tratamento de Águas 

Residuárias Industriais”, CETESB, SP, 1979. 

 

CARVALHO JUNIOR, Roberto, Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura. – 11. 

Ed. – São Paulo: Blucher, 2017. 374p. 

 

CASTELLANELLI, C. A; MELLO, C. I; RUPPENTHAL, J. E; HOFFMANN, R. Óleos 

comestíveis: O rótulo das embalagens como ferramenta informativa da correta 

destinação pós-uso.  In: encontro de sustentabilidade em projeto do vale do Itajaí 2007. 

 

CHAMA NETO, P.J. Materiais para redes. In In: TSUTIYA, M.T.; Abastecimento de água. 

Departamento de Engenharia Hidráulica e sanitária da Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo, 2004. 

 

CRECCHIO C, RUGGIERO P, PIZZIGALLO MDR. Polyphenol oxidases immobilized in 

organic gels: properties and applications in the detoxification of aromatic compounds. 

Biotechnol Bioeng 48:585–591. 1995. 

 
DELATORRE JUNIOR, I; MORITA, D. M. Avaliação da eficácia dos critérios de 

recebimento de efluentes não domésticos em sistemas de coletas e transporte de esgotos 

sanitários em São Paulo. Vol.12- Nº 1 - jan/mar 2007, 62-70 Delatorre Junior, I. & Morita, 

D. M. E 

 

FAIR, G. M.; GEYER, J. C.; OKUN, D. A. Ingeniería sanitaria y de aguas residuales. v. 2: 

Purificación de aguas y tratamiento y remoción de aguas residuales. Ciudad de México: 

Limusa, 1979. 

  

HUDAK PF, SADLER B, HUNTER BA. Analysing underground water-pipe breaks in 

residual soils. Water Engineering and Management 145: 15-20. 1998. 



 

31 

 

 

IENKE, Erick F.; SCHWAB, Gabriel S. D. V. S. Análise comparativa entre protótipo de 

caixa de gordura e caixa de gordura pré-fabricada comercial. 2016, 71 p. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná. Curitiba, 2016. 

 

IMHOFF, K.R. Manual de tratamento de águas residuárias. São Paulo: Edgard Blücher, 

1986. (Tradução da 26ª edição alemã, 1985). 

 

JORDÃO, Eduardo P; PESSÔA, C. Arruda. Tratamento de esgotos domésticos. Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Rio de Janeiro, 5ª ed., 2009. 

 

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Metodologia Científica, Editora Atlas S.A., 

São Paulo SP. 1991, p.47. Disponível em: <https://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/ 

disciplinas/copy_of_historia-i/historia-ii/china-e-india> Acesso em: 20 nov. 2019.  

 

LAMONT, P.A. Commom pipe flow formulas compared with the theory of roughness. 

Journal of american Water Works Association, v. 73, n. 5, p. 274-280. 1981. 

 

LOPES, C. F.; Ambientes costeiros contaminados por óleo: procedimentos de limpeza – 

manual de orientação. São Paulo: Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 2007 120 p.  

 

MACINTYRE, A. J.;  Instalações hidráulicas: prediais e industriais. 4.ed. Rio de Janeiro: 

ltc, 2017. 

 

METCALF, L; EDDY, H. Wastewater engineering: treatment and reuse. 4.ed. 

International edition. McGraw-Hill. 2004. 

 

RINZEMA, A., BOONE, M., et al., Bactericidal effect of long chain fatty acids in 

anaerobic digestion, Water Environmental, v.66, pp. 40-49, 1994. 

 
VIDAL, G., CARVALHO, A., MÉNDEZ, R., et al., Influence of the content in fats and 

proteins on the anaerobic biodegradability of dairy wastewaters, Bioresource 

Technology, v.74, pp. 231-239, 2000. 


