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1. APRESENTAÇÃO 

Este manual tem a função de instruir a forma de instalação e uso dos separadores de 

água e óleo ARXO (SAO ARXO) e somente deve ser reproduzido por inteiro. 

2. RECEBIMENTO/ TRANSPORTE/ ARMAZENAGEM  

Ao receber sua caixa SAO ARXO, verifique se a embalagem está em perfeitas 

condições e se não há danos no produto, caso isso ocorra, não  a receba  e comunique o 

revendedor. 

Armazene a Caixa SAO ARXO  cuidadosamente, preservando-a de choques, objetos 

afiados ou pontiagudos. Proteja a SAO ARXO da luz solar, mantendo-a dentro de sua 

embalagem  até o momento da sua instalação. Não coloque objetos pesados sobre a SAO 

ARXO, para não deformá-la 

Quando for transportar a SAO ARXO, cuide para que não se movimente durante o 

transporte. Se for necessário, fixe-a de forma que não sofra deformações. Utilize veículos 

apropriados  protegendo-a de qualquer objeto que possa vir a danifacá-la.  Ao transportar a 

SAO ARXO  manualmente ou com o auxílio de equipamentos, evite impactos que possam vir a 

comprometer sua estrutura. Caso seja necessário o empilhamento da SAO ARXO,  coloque no 

máximo 3 embalagens sobrepostas. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As Caixas separadoras de água e óleo ARXO foram desenvolvidas para tratamento 

de óleos livres oriundos de derramamentos eventuais em postos de combustível, atende as 

exigências da NBR 14.605: “Posto de Serviço – Sistema de drenagem oleosa”. 

O modelo ARXO 1000 foi desenvolvido para ser capaz de tratar um afluente com vazão 

máxima de 1000 litros por hora, com concentração máxima de óleo de 350 mg/L (350 ppm). 

O modelo ARXO 2500 foi desenvolvido para ser capaz de tratar um afluente com vazão 

máxima de 2500 litros por hora, com concentração máxima de óleo de 350 mg/L (350 ppm). 

4. FUNCIONAMENTO 

O separador de água e óleo é um tanque simples que reduz a velocidade do efluente 

oleoso de forma a permitir que o óleo livre separe da água por ação da gravidade.  

Alguns tipos de óleos podem não ser tratados adequadamente pelo Separador de Água e 

Óleo ARXO, como por exemplo os óleos emulsionados mecanicamente, óleos emulsionados 

quimicamente e óleo dissolvidos. 

Há vários fatores que afetam a eficiência de separação, tais como o tamanho da gota de 

óleo, a densidade do óleo, a temperatura do ambiente, o pH do efluente, a presença de 

tensoativos (sabões, detergentes...), entre outros. Dentre estes, o que mais impacta 
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negativamente no funcionamento do equipamento é a presença de tensoativos, portanto, a 

água que vai para o Separador de Àgua e Óleo não deverá conter sabão ou detergente. 

O funcionamento das caixas separadoras de água e óleo ARXO ocorre da seguinte 

maneira: O afluente contendo água e óleo entra pelo “tubo de entrada” (1), sendo despejado 

no “cesto separador de sólidos” (2) onde haverá a retenção de sólidos de tamanho superiores 

a 5 mm. Devido a redução considerável na velocidade do fluido boa parte do óleo já iniciará 

separação neste ponto. 

O afluente segue em frente sendo retirado por um tubo instalado próximo ao fundo da 

primeira câmara e destinado ao lado de cima da segunda câmara (3). O afluente então irá 

atravessar o “filtro coalescedor” (4) que tem a função de aumentar o caminho percorrido pelo 

afluente e, consequentemente o tempo de residência no equipamento. O “filtro coalescedor” 

favorece o aumento do tamanho das gotas de óleo contidas no afluente, favorecendo a 

separação. Nessa câmara é possível retirar parte do óleo separado através do “coletor de óleo” 

(5). 

O afluente segue em frente sendo retirado por uma ranhura próxima ao fundo da segunda 

câmara e destinada ao lado de cima da terceira câmara (6), onde haverá uma última 

separação das gotas remanecentes de óleo.  

O afluente é finalmente retirado da terceira câmara por um tubo instalado proximo ao fundo 

(7) podendo agora ser destinado à rede coletora (8). 

 

Modelo ARXO 1000 

1

1

2 3 4 5 6 7 8 
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Modelo ARXO 2500 

 

 

5. INSTALAÇÃO 

 

Para instalar a SAO ARXO é necessária a utilização das seguintes ferramentas: 

1. Serra para material plástico  

2. Cola para tubos plásticos  

3. Lixa para plásticos  

4. Pá 

5. Enxada 

6. Areia média peneirada (de acordo com a abertura da cava) 
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5.1 MODELO 1000 L/HORA 

 
 
 

Passo 1: Prepare a cava retangular e deixe 30cm de distância 
entre as paredes laterais da cava. A profundidade deve ser tal 
que após a adição de um leito de areia de 20cm, a tampa 
superior fique a uma distância de 30cm a 70cm do piso 
acabado. O leito deve estar nivelado corretamente para um 
bom funcionamento da caixa SAO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passo 2: Considere caimento entre as canaletas das águas servidas e a entrada da caixa 
SAO ARXO de no mínimo 2% em relação a distância das mesmas, possibilitando o fluxo 
nesse sentido. 
 
Passo 3: Certifique-se que as tubulações de entrada e saída estejam alinhadas com as 
tubulações subterrêneas. Não sendo projetadas para sustentar a carga da caixa separadora. O 
fundo do leito da cava deverá estar nivelado para que a caixa funcione corretamente. 
 
Passo 4: Os espaços entre as paredes da caixa e da cava devem ser preenchidos e 
compactados hidraulicamente com areia média.  
 
Passo 5: Lixe e limpe as extremidades dos tubos de PVC que serão conectados à SAO ARXO 
de forma a retirara toda a sujeira e oleosidade existente. Para proporcionar uma conexão 
eficaz, aplique uma camada uniforme de cola para tubo plástico na extremidade das 
tubulações. 
 
Passo 6: É importante encher a caixa SAO ARXO com água para o ínicio do seu 
funcionamento, pois a falta de água em seu interior acarretará na passagem direta de óleo 
para a rede de esgoto. 
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5.2 MODELO 2500 L/HORA 

 

Passo 1: Prepare a cava quadrada com 1 metro de 

profundidade por 80cm de largura e deixe 30cm de distância 

entre paredes laterais da caixa e da cava. A profundidade deve 

ser tal que após a adição de um leito de areia de 20cm, a 

tampa superior fique a uma distância de 30cm a 70cm do piso 

acabado. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passo 2: Considere caimento entre as canaletas das águas servidas e a entrada da CAIXA 
SAO ARXO de no mínimo 2% em relação a distância das mesmas. 
 
Passo 3: Certifique-se que as tubulações de entrada e saída estejam alinhadas com as 
tubulações subterrêneas. Não sendo projetadas para sustentar a carga da caixa separadora. 
 
Passo 4: Os espaços entre as paredes da caixa e da cava devem ser preenchidos e 
compactados hidraulicamente com areia média.  
 
Passo 5: Lixe e limpe as extremidades dos tubos de PVC que serão conectados à SAO ARXO 
de forma a retirara toda a sujeira e oleosidade existente. Para proporcionar uma conexão 
eficaz, aplique uma camada uniforme de cola para tubo plástico na extremidade das 
tubulações. 
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5.3 MODULO DE SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS (OPCIONAL) 

 

Passo 1: Prepare a cava quadrada e deixe 30cm de distância 

entre as faces planas da caixa e da cava. A profundidade deve 

ser tal que após a adição de um leito de areia de 20cm, a 

tampa superior fique a uma distância de 30cm a 70cm do piso 

acabado. 

 
Passo 2: Considere caimento entre as canaletas das águas 
servidas e a entrada da CAIXA SAO ARXO de no mínimo 2% 
em relação a distância das mesmas. 

 
Passo 3: Certifique-se que uma das faces do módulo esteja perpendicular à rede de entrada 
de efluentes e outra face esteja perpendicular à entrada da caixa separadora. 
 
Passo 4: Encha o interior do módulo com água limpa, tampe e preencha os espaços entre as 
paredes da caixa e da cava com areia média compactada hidraulicamente.  
Passo 5: Defina, marque e faça a furação onde o módulo receberá as conexões de entrada e 
saída. 
 
Passo 6: Coloque o flange no lado externo e o anel pelo lado interno do módulo. Roqueie de 
forma a comprimir o anel contra a parede. Instale o restante da tubulação. 

 

 

5.4 MODULO DE COLETA DE ÓLEO (OPCIONAL) 

 

Passo 1: Prepare a cava quadrada e deixe 30cm de distância 

entre as faces planas da caixa e da cava. A profundidade deve 

ser tal que após a adição de um leito de areia de 20cm, a 

tampa superior fique a uma distância de 30cm a 70cm do piso 

acabado. 

 
Passo 2: Considere caimento entre a saída da CAIXA SAO 
ARXO e a entrada do módulo de no mínimo 2% em relação a 
distância das mesmas. 

 
Passo 3: Certifique-se que uma das faces do módulo esteja perpendicular à rede de saída de 
óleo proveniente da caixa separadora. 
  
Passo 4: Encha o interior do módulo com água limpa, tampe e preencha os espaços entre as 
paredes da caixa e da cava com areia média compactada hidraulicamente.  
Passo 5: Defina, marque e faça a furação onde o módulo receberá as conexões de entrada e 
saída. 
 
Passo 6: Coloque o flange no lado interno do módulo e rosqueio no lado externo, fazendo a 
instalação da tubulação. 
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6. MANUTENÇÃO  

 
Depois de instalada sua SAO ARXO, a manutenção periódica inclui a coleta do óleo 

retido em seu interior e a remoção de partículas retidas no fundo. Como a necessidade de 

gerenciamento ambiental, é essencial que o operador mantenha uma rotina de retirada do 

óleo; 

IMPORTANTE: O óleo separado e os sólidos sedimentados devem ser enviados para 

tratamento e/ou destinação final, conforme prevê legislação em vigor na sua região.   

 
A periodicidade desta coleta varia de acordo com a forma de operação de cada 

ambiente de captação. Deve-se lembrar que sempre que houver um derramamento volumoso, 

o afluente oleoso deverá ser imediatamente coletado. 

A manutenção da SAO ARXO consiste na limpeza dos componentes internos do 

equipamento seguindo a seguinte sequência: 

Passo 1: Retire a tampa de rolamento do trafego, caso houver,  e a da caixa separadora; 

Passo 2: Mantenha  o fluxo de água servida na entrada da SAO ARXO; 

Passo 3: Feche o registro de saída ou obstrua o Efluente; 

Passo 4: Espere o óleo  escoar pela tubulação de saída  do óleo; 

Passo 5: Quando não houver mais óleo  saindo, abra o registro da saída do efluente, que o 

nível retornará  ao seu normal; 

Passo 6: Remova os elementos coalescentes quando for necessário e reinstale-o  

posteriormente. Caso esteja danificado, solicite um novo à fábrica ou seu 

revendedor; 

Passo 7: Remova os sólidos minerais (areia e pedra) por ventura acumulados no interior da 

SAO ARXO e descarregue-os em pontos definidos pelo órgão ambiental ou 

prefeitura local; 

Passo 8: Lave os elementos coalescentes com jato de água em local adequado; 

Passo 9: Recoloque os elementos coalescentes na  SAO ARXO; 

Passo 10: Remova o óleo contido no recipiente coletor através de bomba de sucção e 

descarregue em pontos definidos pelo órgão ambiental ou prefeitura local. 

Passo 11: Remova os sólidos  existentes na caixa de areia e limpe a grade. 

  
 Após a limpeza da SAO ARXO e da caixa de areia, feche a tampa da caixa e recoloque a 

tampa de rolamento de tráfego, liberando a pista.  

 IMPORTANTE: Caso seja necessário o total esvaziamento da sua Caixa S.A.O, 

primeiramente retire toda água existente entre a caixa e a cava, caso haja água ali depositada, 

para evitar o seu colapso, (deformação sofrida pela pressão externa da água na caixa SAO 

vazia) e somente após, remova a água em seu interior. 

   



Página 10 de 20 

 

7. RECOMENDAÇÕES 

É recomendado esvaziar a Caixa Separadora de Água e Óleo ARXO para retirada de 

sedimentos pelo menos uma vez a cada seis meses.   
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ANEXO 1. ENSAIOS DE PERFORMANCE  

Os resultados de ensaios citados ao longo deste documento se referem somente aos 

itens ensaiados, sob as condições indicadas no método e nos laudos. 

 

A1. MATERIAIS  

Para realização dos ensaios de performance foram realizados os seguintes 

materiais/equipamentos: 

01 vertedouro 90°; 

01 caixa separadora de água e óleo ARXO 1000; 

01 caixa separadora de água e óleo ARXO 2500; 

01 reservatório de 20 L com torneira; 

15 litros de óleo diesel; 

01 proveta de 250 mL; 

01 cronômetro; 

01 caixa d’agua 2500 L; 

01 válvula de esfera de  2”; 

01 caixa d’agua 500 L; 

01 bomba sapo; 

Tubos de PVC. 

 

A2. MÉTODO  

1. Montou-se o conjunto de testes ligando em sequência, com tubos de PVC, os itens 

caixa d’agua 2500 L, válvula de esfera de 2”, vertedouro 90°, caixa separadora de água 

e óleo ARXO 1000 (ou ARXO 2500, conforme teste a ser feito) e caixa d’agua 500 L. 

Sobre o vertedouro, colocou-se o reservatório de 20 L com torneira de forma a permitir a 

dosagem de diesel no fluxo turbulento da saída do vertedouro, e dentro da caixa d’agua 

de 500 L colocou-se a bomba sapo, permitindo que a água tratada fosse bombeada 

para a caixa d’água de 2500 L, reaproveitando-a; 

2. Abriu-se a válvula de esfera liberando um fluxo de água, ajustando através de medição 

feita no vertedouro 90° em 1000 L/hora (ou 2500 L/hora, conforme teste); 

3. Abrindo-se a válvula do reservatório de 20 L com torneira, iniciou-se dosagem de diesel 

ajustando-o para atingir valores superiores a 350 mg/L; 

4. Com o auxílio da proveta e do cronômetro validou-se esta dosagem; 

5. Realizada coleta de AFLUENTE por empresa terceirizada; 

6. Considerou-se como tempo de residência o período de 20 minutos (dado extraído de 

projeto); 

7. Passados 20 minutos, realizada a coleta do EFLUENTE por empresa terceiriza. 

Obs.: os procedimentos 1 a 7 foram repetidos para os modelos ARXO 1000 e ARXO 2500. 
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A3. RESULTADOS 

 

 

 

RESULTADOS MODELO ARXO 1000 

Parâmetro Afluente Efluente 

Fenois totais 0,98 mg/L 0,11 mg/L 

Óleos e graxas totais 896,4 mg/L 4,2 mg/L 

pH 6,95 6,89 

Sólidos sedimentaveis 4 mg/L < 0,1 mg/L 

Surfactantes aniônicos 0,12 mg/L < 0,01 mg/L 

Relatório de ensaio A_466.2016_Ef_1_1 A_466.2016_Ef_2_1 

 

 

 

RESULTADOS MODELO ARXO 2500 

Parâmetro Afluente Efluente 

Fenois totais 0,65 mg/L 0,08 mg/L 

Óleos e graxas totais 685,0 mg/L 1,5 mg/L 

pH 7,12 7,08 

Sólidos sedimentaveis 4 mg/L 1,0 mg/L 

Surfactantes aniônicos 0,08 mg/L < 0,01 mg/L 

Relatório de ensaio A_466.2016_Ef_3_1 A_466.2016_Ef_4_1 

 

  



Página 13 de 20 

 

ANEXO 2. LAUDO AFLUENTE ARXO 1000 - A_466.2016_Ef_1_1 
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ANEXO 3. LAUDO EFLUENTE ARXO 1000 - A_466.2016_Ef_2_1 

 



Página 15 de 20 

 

 

 



Página 16 de 20 

 

ANEXO 4. LAUDO AFLUENTE ARXO 2500 - A_466.2016_Ef_3_1 
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ANEXO 5. LAUDO EFLUENTE ARXO 2500 - A_466.2016_Ef_4_1 
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ANEXO 6. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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PARA SABER MAIS 

Para melhores esclarecimentos, consulte nossa Assistência Técnica, entrando em contato no 

www.arxo.com.  

Matriz 
Rod. BR 101 | Km 100,4 
Nossa Senhora Conceição, 
Balneário Piçarras 
Santa Catarina, Brasil 
CEP: 88380-000 
+55 47 2104.6700 
Fax: +55 47 2104.6717 
 

Filial Comercial 
Av. Mcal. López, 3794 – 4º Piso - 
Edifício Citi Center 
Assunção 
Paraguai 
595 21 620.7836 
 

Filial Industrial 
Rod. Luiz Gonzaga, S/N, BR 232 
Distrito Ind. José Augusto Ferrer, 
Vitória de Santo Antão 
Pernambuco | Brasil 
CEP: 55613-010 
+55 81 3145.9300 
 

 

http://www.arxo.com/

