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O churrasco é paixão nacional e sempre tem 
destaque nos restaurantes de todo o País, não apenas 
nas churrascarias. Ele é muito comum e muito querido 
em restaurantes por quilo e à la carte com grill. O Brasil, 
segundo dados da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), ocupa a sexta 
posição mundial no ranking de consumo de carne, com 
78 quilos ingeridos anualmente por brasileiro.

Por isso, não é exagero dizer que investir em uma 
opção grill em um restaurante é uma boa maneira de 
atrair clientes, aumentar os lucros e diversificar os 
produtos oferecidos. “Uma churrasqueira industrial 
serve não apenas para atrair pessoas com carnes, 
mas também com legumes grelhados, como berinjela, 
abobrinha e cebola. É um equipamento excelente 
para atender ao buffet e aumentar o mix de produtos”, 
avalia Rodrigo Ferreira, arquiteto especialista em 
implementação de cozinhas industriais.

Introdução

1

Investir em uma opção grill é uma boa 
maneira de atrair clientes, aumentar os 
lucros e diversificar os produtos oferecidos.
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Nesta publicação, o leitor irá encontrar detalhes sobre 
quanto custa, em média, uma churrasqueira industrial. 
Também falaremos qual o investimento necessário 
para seu projeto de implementação e quais são os 
ganhos esperados em produtividade e economia. 

Considerando que as opções de churrasqueiras 
industriais disponíveis no mercado diferem no 
combustível utilizado – o carvão ou o gás de cozinha 
(GLP) –, trazemos aqui suas vantagens em higiene, 
praticidade, sustentabilidade, agilidade e controle 
de temperatura, além da saúde e da segurança dos 
funcionários. Esperamos que a leitura seja agradável  
e útil.

Até mais!
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Adequação de planta

2
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Segundo a Pesquisa Nacional sobre Pequenos 
Negócios de Alimentação Fora do Lar, publicada pelo 
Sebrae no fim de 2017, a cada dez restaurantes de 
pequeno porte no Brasil, seis oferecem comida por quilo. 

Esse tipo de restaurante, em que o cliente monta seu 
próprio prato, exige uma planta muito bem planejada, 
principalmente quando há pouco espaço disponível.

A planta de um restaurante por quilo deve criar um 
fluxo do cliente pelo espaço. Primeiro, o consumidor 
precisa começar a montagem do seu prato nas saladas, 
nos antepastos e nos queijos. Depois, ele deve passar 
por toda a pista de alimentos quentes para, enfim, chegar 
à área onde está a churrasqueira.

Investir em uma opção grill é uma boa 
maneira de atrair clientes, aumentar os 
lucros e diversificar os produtos oferecidos.
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“A churrasqueira no fim do fluxo ajuda a aumentar 
o peso do prato, pois o cliente já pegou itens ao longo 
de todo o buffet, mas não consegue resistir a uma 
carne grelhada. Esse é um dos motivos pelo qual nós 
aconselhamos que a churrasqueira fique sempre em 
último lugar. Além disso, o interessante é que a carne 
seja fatiada na hora para o cliente, o que também tem 
melhor desempenho quando feito no fim da montagem 
do prato”, explica Rodrigo Ferreira, sócio da Blancook.

Na hora de avaliar as opções de churrasqueiras para 
o restaurante, é importante que o proprietário saiba 
com precisão qual é o espaço disponível na planta 
para o equipamento. Churrasqueiras a carvão iniciam, 
normalmente, suas medidas com 100 cm de largura. 
Também costumam ser mais altas, com mais de 1,5 m 
de altura, pois produzem fumaça com cinzas e fuligem.

Posicionamento e espaço

Churrasqueiras a gás são mais 
compactas e não produzem fumaça
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Por outro lado, as churrasqueiras a gás podem ser 
encontradas em tamanhos menores e mais baixos, a 
partir de 70 cm de largura e com 1 metro de altura. Além 
do mais, elas não produzem fumaça!

Produz
fumaça
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Churrasqueira a carvão Churrasqueira a gás
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Segundo Rodrigo, a posição na qual a churrasqueira 
será instalada no restaurante também merece atenção. 
“É preciso considerar com muito cuidado qual será a 
distância que essa churrasqueira terá em relação ao 
balcão de atendimento, pois ela não pode atrapalhar 
o operador. E como uma churrasqueira emite calor 
constante, se ela for grande demais e ficar muito 
próxima do funcionário pode, inclusive, resultar em 
problemas de saúde”, explica.

Dependendo do local onde o equipamento é instalado, 
é possível que o calor da churrasqueira passe a 
confrontar o ar ventilado pelo ar-condicionado. 

É preciso posicionar a churrasqueira de tal forma que 
ela vá competir menos com o ar-condicionado, e isso é 
feito com a instalação de tubos de exaustão próprios, 
usados para que o calor saia e não comprometa a 
temperatura ambiente”, diz o arquiteto.

O calor irradiado pela churrasqueira 
também deve ser considerado em relação 
à temperatura ambiente do restaurante.
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Ainda segundo ele, o planejamento dos tubos que 
compõem o sistema de exaustão da churrasqueira é 
muito mais simples nos modelos a gás. A vantagem, 
nesse caso, é resultado do tipo de emissão que a 
churrasqueira a gás tem em comparação com a 
churrasqueira a carvão. Ao contrário do modelo que usa 
GLP, a churrasqueira a carvão emite fuligem, que funciona 
como brasas circulando pelo duto de ventilação.

Por questões de segurança, o sistema de ventilação 
de uma churrasqueira a carvão não pode estar ligado ao 
sistema da cozinha, pois nesse espaço é muito comum 
soltar gordura que, circulando no ar, pode encontrar com 
a fuligem e trazer riscos de incêndio. Assim, a instalação 
de uma churrasqueira a carvão exige um sistema de 
exaustão independente, com motor, duto e captador de 
fumaça à parte, o que encarece o projeto.

A churrasqueira a carvão também exige a instalação de 
um filtro lavador de fumaça, afinal, a sujeira gerada pelo 
carvão não pode ser despejada sem tratamento.

Sistema de ventilação
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Segundo Leandro Turmina, especialista em 
churrasqueiras e dono da Churrasqueiras Turmina, 
empresa que produz os modelos da linha Ultragaz 
BBQ em Casa, um filtro lavador de fumaça custa entre 
R$ 15.000 e R$ 30.000, dependendo do tamanho da 
churrasqueira.

2

Se o dono do restaurante escolhe usar carvão 
em vez de gás de cozinha, o preço do projeto 
às vezes chega a dobrar por causa dessas 
estruturas que precisam ser feitas. Com o custo 
do projeto a carvão, muitas vezes daria para 
pagar duas churrasqueiras a gás”
Leandro Turmina, especialista em churrasqueiras  
e dono da Churrasqueiras Turmina.

Churrasqueiras a carvão podem custar 
o dobro do preço das churrasqueiras 
a gás e apresentam dificuldades de 
implementação.

11

M E N U



3

Equipamento
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Os modelos de churrasqueiras a gás contam com 
acendimento imediato, maior controle da temperatura 
e distribuição homogênea do calor sobre as carnes, 
o que resulta em mais agilidade no preparo dos 
alimentos. Por isso, esse tipo é considerado uma 
excelente escolha para que o restaurante possa 
oferecer um churrasco de alta qualidade.

Existem modelos de vários tamanhos e há como 
fazer pedidos personalizados, de acordo com o 
espaço disponível no restaurante para o equipamento. 
De acordo com o especialista em churrasqueiras 
industriais, Leandro Turmina, uma churrasqueira a gás 
para um restaurante de 50 lugares, por exemplo, custa 
entre R$ 8 mil e R$ 15 mil. 

“A escolha da churrasqueira é feita a partir do 
cálculo que considera o tamanho do restaurante, a 
quantidade de mesas no salão e o número de pessoas 
que ele abriga sentadas. O número de espetos da 
churrasqueira deve ser, em média, cinco vezes menor 
que o número de clientes sentados. No caso de um 
restaurante de 50 lugares, a churrasqueira tem que 
ter, pelo menos, dez espetos para garantir uma boa 
produção que atenda todos”, diz.
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Dependendo do tamanho e modelo, uma churrasqueira 
a gás de cozinha demora 5 minutos para atingir a 
temperatura ideal, que depois é mantida de forma 
homogênea graças ao abastecimento constante de gás 
que o equipamento utiliza.

Já uma churrasqueira a carvão pode levar até duas 
horas para atingir a temperatura ideal, que se mantém 
instável por conta da falta de controle que o tipo de 
combustível oferece. Além disso, é preciso ficar atento 
à reposição do carvão na churrasqueira, o que altera a 
temperatura do churrasco e também aumenta o risco de 
sujeira decorrente do manuseio do carvão.

Segundo Sandro Roberto Tomasi, gerente industrial 
da Tomasi, outra empresa parceira que também 
desenvolve as churrasqueiras da linha BBQ em Casa, 
o uso do gás GLP traz ainda uma boa economia na 
queima de combustível. Isso porque, por demorar 
mais tempo para atingir a temperatura ideal, é preciso 
queimar até 30% do carvão disponível antes de 
começar a assar as carnes. “Já o início do churrasco 
com o gás é quase instantâneo’.

Temperatura e agilidade
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A churrasqueira a gás também traz mais agilidade 
para a produção das carnes. De acordo com Turmina, é 
possível assar um espeto com três pedaços de picanha, 
corte tradicional, no equipamento em até 12 minutos. 
“Esse tempo também é possível de se conseguir nos 
modelos a carvão, mas eles precisam estar com a brasa 
na temperatura perfeita, o que demora para atingir e 
não se mantém constante. Sem contar que, se o carvão 
estiver se apagando e o restaurante precisar repor 
rapidamente as carnes, não terá como suprir a demanda. 
É preciso esperar o carvão acender novamente. Já com o 
gás, esse problema não existe”, diz.

churrasqueiras a gás assam carnes muito 
mais rápido!
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Uma vantagem que merece destaque na 
churrasqueira a gás é a sua economia em combustível. 
Com as churrasqueiras da linha Ultragaz BBQ em Casa, 
o consumo de gás é de, em média, 0,9 kg/h, resultando 
num gasto inferior se comparado com todo o estoque 
que o modelo a carvão necessita. “Traduzindo isso em 
dinheiro, o gás de cozinha permite economizar o gasto 
com combustível para a churrasqueira em até 30%, em 
comparação com o carvão”, explica Turmina. 

Retorno financeiro

O especialista afirmaque o tempo de retorno para 
o investimento numa churrasqueira a gás, que traz 
todas essas vantagens, varia bastante em função 
do tamanho da churrasqueira adquirida, do porte do 
estabelecimento, do volume de clientes e da quantidade 
de carne que ele decide oferecer com o equipamento. 
Sobre esse tema, o arquiteto Rodrigo complementa: 
“não é uma conta simples, mas existem projetos que 
conseguem recuperar o valor investido entre oito meses 
e um ano”, diz.

A churrasqueira a gás é muito mais 
econômica!
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Instalação e abastecimento
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Segundo Washington Pereira, coordenador de 
desenvolvimento de produtos da Ultragaz, o tempo de 
instalação de um projeto de churrasqueira industrial varia 
bastante de acordo com o tamanho do restaurante, da 
estrutura que já existe no local e do modelo escolhido.

“Em uma churrasqueira a gás, em até 15 dias é 
possível fazer todo o processo de adequação da planta 
com todas as saídas e dutos devidamente instalados, 
a partir do projeto feito pelos técnicos da Ultragaz. 
No caso de uma churrasqueira a carvão, esse tempo 
é maior, porque é preciso construir um sistema de 
exaustão independente”, diz. Washington explica que um 
restaurante de porte médio, com cerca de 50 lugares, 
pode precisar de até dois tanques de gás, dependendo 
da quantidade de carne que se pretende oferecer.

Nesse caso, além do espaço da churrasqueira, o 
restaurante precisa reservar uma área externa de cerca 
de dois metros quadrados, onde ficarão reservados os 
tanques de gás GLP. “Ainda é uma área menor que a 
dos sacos de carvão, e a vantagem é que ela pode ficar 
externa ao restaurante, o que evita qualquer interação 
com o ambiente interno na hora das trocas”, explica. 

Em relação às soluções oferecidas pela Ultragaz, 
o procedimento de instalação é feito de forma 
totalmente descomplicada para o cliente. Basta o 
dono do restaurante solicitar uma visita ao local que 
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uma equipe de técnicos profissionais irá fazer uma 
análise detalhada do espaço. Em seguida, elabora-se 
um projeto que é apresentado ao proprietário. Assim 
que aprovado, é feita a construção do abrigo para os 
cilindros de gás na área externa do restaurante. O 
abastecimento dos cilindros é programado de acordo 
com o fluxo de uso de gás do estabelecimento, que é 
calculado pelos técnicos da Ultragaz. 

Dessa maneira, não há risco de o cliente ficar 
sem combustível, pois o gás GLP não depende de 
encanamentos e tubulações externas para chegar até os 
cilindros. A escolha pelo modelo a gás também traz outro 
benefício importante para o estabelecimento: a limpeza. 
Isso porque, enquanto o abastecimento de gás é feito de 
forma simples e rápida pelos entregadores da Ultragaz, o 
abastecimento e o armazenamento do carvão exigem que 
o proprietário faça o manuseio de sacos do combustível 
pelo espaço do restaurante, o que pode resultar em 
sujeira. Há também o ganho ambiental na eliminação do 
uso do carvão, um combustível altamente poluente.

BAIXE GRÁTIS 
Passo a passo para 
instalação do gás GLP  
em bares ou restaurantes

19

M E N U



5

Ultragaz Churrasco
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Em parceria com as fabricantes Turmina e Tomasi, 
ambas presentes no mercado há mais de 30 anos, 
a Ultragaz oferece uma das melhores linhas de 
churrasqueiras industriais a gás a restaurantes e 
churrascarias. Além de exclusivos, os modelos são 
testados e aprovados pelo churrasqueiro André Dias, 
sócio da rede de churrascarias BBQ em Casa e dono do 
canal BBQ em Casa do YouTube.

Com revestimento de aço inox e sistema giratório 
automático, as churrasqueiras da linha BBQ em Casa 
By Ultragaz são mais práticas, têm desligamento 
automático e contam com certificação do Inmetro. Há 
opções em vários tamanhos, capazes de se adaptar à 
planta de qualquer restaurante, sendo que todas foram 
especialmente projetadas para otimizar o tempo do 
churrasco e conferir mais sabor à carne.
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Vale ressaltar que o uso do gás no churrasco em nada 
altera o gosto da carne. Tanto que, para provar isso, 
em abril de 2018, a Ultragaz, junto com o Instituto de 
Pesquisa QuorumBrasil, realizou um teste cego com 119 
consumidores, que consumiram carnes preparadas em 
churrasqueiras a gás e a carvão.

Resultado: os participantes não encontraram 
diferenças significativas na percepção de qualidade 
entre as carnes. E ficou comprovado que o sabor de 
um bom churrasco depende, exclusivamente, de três 
fatores: boa matéria-prima, bom tempero e temperatura 
alta e estável, entre 250 °C e 350 °C.

Sabor da carne

22

M E N U

https://www.youtube.com/watch?v=LMC579JasY8&t=50s


Para facilitar o processo de aquisição da solução 
Ultragaz Churrasco, oferece uma série de benefícios  

aos proprietários dos restaurantes, que inclui 
consultoria especializada, entrega   técnica, 
treinamentos EaD (a distância)  constantes,  

gestão completa de abastecimento e pós-venda. 
Solicite já uma visita técnica!

Nossos profissionais estão prontos para atender  
você em qualquer lugar do Brasil.

QUERO FALAR COM UM CONSULTOR DA ULTRAGAZ

M E N U

https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-solucao-churrasco?_ga=2.15264054.1681181040.1641321931-1805298886.1629809905

