Consórcio Mobilidade SP – Corredor Inajar de Souza
São Paulo, Brasil –2015
Drenagem eficiente em corredor de ônibus urbano

Consórcio Mobilidade SP
O corredor urbano é uma obra linear, pensada para melhorar a mobilidade
no trecho da Av. Antártica até a Rua Anhanguera e dar fluidez ao trânsito
na zona norte da cidade de São Paulo. Diversas melhorias fizeram parte
da iniciativa e um projeto de drenagem segura é uma prerrogativa no local,
que recebe trânsito intenso de veículos pesados – os ônibus. Além da
garantia de segurança para pedestres e cidadãos que utilizam o transporte
público, os carros particulares e todo o entorno foram beneficiados com o
projeto.
Paradas de ônibus que ficavam no canteiro central da pista foram demolidas
e novas paradas serão construídas com plataformas aumentadas,
atendendo as novas dimensões de ônibus que já circulam pela cidade de
São Paulo, veículos com 23 metros de comprimento. A obra modificou os
sentidos de passagem do centro para o bairro e do bairro para o centro,
e faixas por onde circulam os veículos de pequeno porte (transporte
individual) também receberam recapeamento, sendo ainda beneficiados
com a drenagem segura da água superficial e pluvial da via.
O desafio da ACO foi o prazo que tinha previsão de início imediato. Esta
instalação do sistema de drenagem foi exclusiva, já que a equipe técnica
da ACO projetou um elemento de acesso com diâmetro de saída especial
para garantir que a vazão atendesse às necessidades do local. O sistema
de drenagem foi instalado em setembro de 2015.
Os canais de drenagem da linha ACO Monoblock® são ideais para alto
desempenho de vezão e com capacidade de classe de carga F900. Foram
utilizados os canais ACO Monoblock RD200V 20.0 F900, canais de
acesso de concreto polímero ACO com pré marca vertical RD 200V 20.1 /
DN 150 / F900, além da tampa de concreto polímero para final do canal
ACO Monoblock® RD 200V 0.0.
Este modelo de canal em concreto polímero com a grelha integrada
(formato monolítico) garante máxima confiabilidade e resistência em
todas as aplicações de drenagem nos níveis de resistência necessários.
A superfície lisa e a seção transversal em forma de V maximizam a
capacidade hidráulica e aumentam o efeito de autolimpeza do canal,
que possuem larguras internas de 100, 150, 200 e 300mm. Uma linha
completa linha de acessórios (caixas de limpeza, canais de inspeção,
tampas, etc.) integram o projeto. Os canais ainda contam com conexão
macho e fêmea entre eles, o que permite uma instalação simples e rápida.
Os canais possuem certificado de homologação CE para classes de carga
até F900 e cumprimento da norma EN1433 em toda sua extensão.
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Projeto:

Consórcio Mobilidade São Paulo –Corredor
Inajar de Souza, Avenida Antártica - SP.

Objetivo:

Instalar um sistema de drenagem de água
superficial para suportar trânsito intenso
com cargas elevadas.

Requisitos:

1. Drenar a água das chuvas
2. Drenar as águas superficiais
3. Minimizar o risco para a população que
trafega no local
4. Evitar que a manutenção afete o trânsito
local – muito intenso.

Solução:

Canal de Drenagem ACO Monoblock®
RD 200V 20.0 F900, canal de acesso de
concreto polímero ACO Monoblock® RD
200V 20.1 compré-marca vertical DN 150
/ F900, tampa de concreto polímero para
final do canal ACO Monoblock® RD 200V
0.0.

