
Projeto:
Centro de distribuição dos supermercados 
Supermarket

Objetivo:
Fazer a drenagem das docas e evitar que poças 
de água atrapalhem a circulação de veículos e a 
segurança do local.

Requisitos:
1. Drenar a água das docas do centro de 
distribuição da rede de supermercados;
2. Sistema de drenagem resistente e eficiente;
3. Canal de drenagem que suporta até 40 
toneladas.

Solução:
ACO Multidrain® 200 0.0 D400 com grelha 
passarela de ferro fundido.

Centro de Distribuição Supermarket - Rio de Janeiro, RJ - 2018

Drenagem resistente e de fácil instalação

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SUPERMARKET 
O Supermarket é uma das das maiores redes de supermercado do 
estado do Rio de Janeiro, é a responsável por distribuir mercadorias 
em mais de 15 municípios, suprindo as necessidades diárias da popu-
lação. Antes dos produtos chegarem às prateleiras das lojas, eles são 
descarregados e armazenados nas docas (centro de distribuição).

Identificou-se que no centro de distribuição era necessário um siste-
ma de drenagem para escoar a água da superfície e evitar acidentes 
e danificação das mercadorias em razão das poças de água no local.

A missão da ACO foi oferecer uma solução eficaz para sanar o pro-
blema de drenagem nas docas. O canal pré-fabricado ACO Multidrain 
foi instalado para atender as necessidades do projeto e beneficiar de 
forma significativa o local.

Fabricado em concreto polímero, ACO Multidrain possui superfície lisa 
e formato em V, o que contribui para o fluxo de água e autolimpeza do 
canal. O encaixe macho e fêmea possibilita a fácil instalação, reduzin-
do custos e tempo de obra.

A grelha, fabricada em ferro fundido, possui sistema de fixação, im-
pedindo furtos, ruídos ou soltura com a passagem de veículos. Es-
pecificamente para este projeto, a classe de carga exigida foi 40 
toneladas, (D400). A linha ACO Multidrain tem diversos tamanhos e 
opções de classe de carga de acordo com a necessidade do projeto, 
além de disponibilizar acessórios que facilitam na hora da inspeção.
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ACO Brasil
www.acodrenagem.com.br
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Infraestrutura

AssistA o Vídeo

CoNHeÇA o ACo MULtidRAiN

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlxXoOsMMjSc
http://www.acodrenagem.com.br/aco-multidrain/
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