
Projeto:
Lavador de Containers - Porto de Paranaguá, PR 

Objetivo:
Coletar a água superficial proveniente das lavagens 
dos transteiners e de águas pluviais, encaminhando 
para o sistema de decantação e separação de água 
e óleo. 

Requisitos:
1. Sistema de drenagem de rápida instalação 
2. Solução resistente e anticorrosiva
3. Grelha para suportar o tráfego de cargas pesadas 
(F900)
4. Separar água e óleo seguindo exigências ambientais 
do CONAMA. 
5. Ter dispositivo de segurança com alarme e 
sensores de nível no sistema de separação de água 
e óleo.
 
Solução:
ACO Monoblock RD150V de várias alturas; 
Decantador ACO Sedismart; Separador de Água e 
Óleo ACO Oleosmart NS20
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Separador de Água e Óleo para grandes volumes

Lavador de Containers
Ao identificar problemas por falta de drenagem adequada na área de la-
vagem dos transteiners, equipamentos que movimentam os containers, o 
Terminal de Containers Paranaguá (TCP) entrou em contato com a ACO 
em busca da melhor solução para resolver a situação. 

Reconhecido o problema, o time de especialistas da ACO iniciou os estu-
dos técnicos e assistência ao TCP, desde a fase de projeto até a instala-
ção na obra. Além da especificação da solução adequada para atender a 
demanda do local, foi pensado em um sistema de drenagem para reduzir 
custos na obra — em razão da rápida instalação e fácil manutenção. 

A solução fornecida foi ACO Monoblock®, um sistema composto de canais 
de drenagem superficial fabricado em única peça de concreto polímero 
(canal e grelha integrados). O material é muito mais resistente se com-
parado ao concreto convencional, sendo ainda anticorrosivo. Por conta 
do tráfego pesado de veículos na localidade, a classe de carga F900 (EN 
1433) foi a melhor opção. 

A solução conta com diferentes alturas para montagem em cascata, o que 
contribui para o fluxo de água, e uma completa linha de acessórios que 
auxiliam na manutenção do sistema. 

Além das melhorias na drenagem, também foi identificada a necessidade 
de uma solução qualificada para reter o óleo dos efluentes gerados na 
área de lavagem dos equipamentos. Para isso, foi instalado o decantador 
ACO Sedismart, projetado para reter partículas mais finais e promover 
decantação. Para complementar o sistema também foi fornecido o sepa-
rador de água e óleo ACO Oleosmart NS20, que retém as partículas de 
óleos minerais. 

Toda a linha de separadores da ACO atende as exigências das normas 
ambientais para o descarte correto das águas. 
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https://www.linkedin.com/company/aco-brasil
https://www.instagram.com/aco_brasil/
https://www.facebook.com/Aco.br
https://www.youtube.com/user/acodrenagem

	Button 15: 
	Button 14: 
	Button 13: 
	Button 16: 


