
Projeto:
Porto Santo Antônio – Concessionária Porto 
Central – Região de Valparaíso – Chile.

Objetivo:
Instalar um sistema de drenagem preparado 
para alta performanceem grandes áreas e com 
capacidade para suportar elevadas cargas.

Requisitos do Projeto:
Drenar a água superficial decorrente das chuvas;
Minimizar o risco para população que trafega no 
local;
Alta produtividade devido prazo do projeto;
Solução que evite a necessidade de manutenção 
que exija a paralização dos trabalhos de 
embarque e desembarque ou que afete o trânsito 
local, que nesta área é intenso.

Solução:
Canal de Drenagem ACO QMAX®

Porto Santo Antônio 

Valparaíso, Chile – 2014

Drenagem eficaz para grandes áreas

Drenagem eficaz para grandes áreas 

O projeto do Porto de Santo Antônio faz parte de uma obra 
privada para ampliação de sua capacidade, que recebe frotas 
de navios que chegam do Panamá. O local deverá ser o principal 
porto do Chile e a Concessionária Porto Central foi a responsável 
pela gestão da obra.
Em parceria com a empresa responsável pelo projeto, em 2012, 
a ACO realizou consultoria técnica nos estudos hidráulicos que 
resultaram na otimização e melhoria da solução de drenagem 
escolhida, o canal ACO Qmax®.
Com o início da obra em 2014, o desafio foi criar um projeto de 
drenagem pioneiro na América Latina. Dando suporte desde o 
projeto e fazendo acompanhamento técnico constante na obra, 
a ACO forneceu 4.470 metros de canais de drenagem ACO 
Qmax®, fabricado em polietileno de média densidade, de classe 
de carga F900 e com alta capacidade hidráulica, conforme a 
necessidade do projeto. Buscando trazer produtividade à obra, 
bem como melhor o acabamento do pavimento, o projeto também 
contemplou diversos acessórios como tampas, adaptadores 
e elementos de acessos para inspeção, todos também em 
polietileno de média densidade, produzidos pela ACO.
O Porto de Santo Antônio conta com canais de drenagem ACO 
Qmax® instalados em até cinco tamanhos diferentes, que 
garantem a drenagem segura e com material de alta qualidade.
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