
Projeto:
Concessionária Triunfo Concepa – Rodovia 
BR 290 – Free Way, Porto Alegre - RS.

Representante ACO no Projeto: 
Drenamac – Rio Grande do Sul

Objetivo:
Instalar um sistema de drenagem em 
lateral de rodovia, que atenda as classes 
de carga de projeto.

Requisitos:
1. Canais de concreto polímero
2. Grelha antifurto, antirruído e com 
elevada resistência.
3. Alta produtividade
3. Drenar a água superficial da pista de 
rodagem decorrente das aguas de chuvas
4. Minimizar o risco para os usuários através 
de baixa necessidade de manutenção.

Solução:
CanalACO Monoblock® RD 200V 20.0 
F900
Elemento de Acesso ACO Monoblock® RD 
200V 20.1

Free Way– Rodovia BR-290
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Canais de Drenagem de Alta Resistência com Grelha Antifurto para Rodovias

Free Way– Rodovia BR-290

A BR-290 (Rodovia Osvaldo Aranha) é uma das 
mais importantes rodovias do Brasil, com 726 
km de extensão, situada no estado do Rio Grande 
do Sul, e que liga o litoral à capital gaúcha. O 
trecho entre o início da rodovia, junto à BR-101 
no município de Osório até a cidade de Porto 
Alegre, é conhecido como Free Way e operado 
pela Concessionária Triunfo Concepa. 
A obra incluiu uma quarta faixa de trânsito no 
trecho da Rodovia que liga Gravataí e Porto 
Alegre. São ao todo 19 quilômetros de extensão e 
previa melhorias na pavimentação e na drenagem, 
impactando positivamente a vida de usuários e 
moradores da região. O trabalho foi concluído em 
dezembro de 2015. 
A ACO acompanhou e orientou desde 2014 todo 
o projeto de drenagem por ser fornecedora e 
especialista no segmento de vias e rodovias. 
A tecnologia ACO Monoblock® foi fundamental 
para proporcionar longevidade e drenagem 
rápida e segura ao longo do trecho com os 
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Canais de Drenagem ACO 
Monoblock® RD 200 20.0 
instalados. De acordo com 
a Concessionária Triunfo 
Concepa, o destaque da 
solução foi a produtividade 
na obra que, em 
comparação com outras 
soluções, trouxe um ganho 
econômico representativo.
Além disso, outro 
diferencial importante é que 
os sistemas de drenagem 
ACO Monoblock® são 
monolíticos (canal e grelha 
integrados em uma peça 
única), antifurto e não 
provocam ruído durante 
a passagem dos veículos, 
oferecendo mais conforto 
aos usuários. Sua superfície 
de baixa rugosidade e 
a seção transversal em 

forma de V garantem alta 
capacidade hidráulica e 
promovem a autolimpeza 
do sistema, o que gera 

impacto direto na redução 
de custo decorrente da baixa 
necessidade de manutenção 
do sistema.


