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Empresas como Tigre-ADS, ACO, Armco Staco, Kanaflex, ULMA Architectural Solutions e
Nova Era levarão ao evento o que existe de mais avançado para o segmento de drenagem
Apesar das chuvas abaixo do previsto em praticamente todas as regiões do Brasil, ó período é
suscetível às pancadas de chuvas repentinas, que causam alagamentos sobretudo em áreas
urbanas, e aumenta o risco de fenômenos como a aquaplanagem em rodovias. Daí a
importância de os gestores de vias e rodovias terem contato com o que há de mais moderno
em soluções para drenagem urbana e de estradas. As últimas tecnologias para esse segmento
serão discutidas e estarão em exposição na Brazil Road Expo, feira de infraestrutura viária e
rodoviária que acontece de 24 a 26 de Março, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.
De acordo com o diretor técnico da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubos de
Concreto (ABTC), Alírio Diniz, um bom sistema de drenagem é um dos elementos mais
importantes na construção de uma via ou rodovia. “O planejamento para este tipo de trabalho
deve ser feito de maneira adequada, seguindo todos os processos, pois se trata de um trabalho
complexo, que vai desde os estudos de solo, que demandam tempo para análise, até a
execução da obra em si”, recomenda.
O executivo também comentou que muitas vezes existe a falta de comprometimento das
autoridades em resolver o problema das enchentes, que acomete cidades do Brasil inteiro,
especialmente no verão. “As redes de drenagem não recebem o cuidado que merecem. Ficam
abaixo do solo, não dão visibilidade à população como um viaduto, por exemplo, não tem apelo
político”, finaliza Diniz.
Várias empresas que oferecem soluções para drenagem já garantiram presença nessa edição
da Brazil Road Expo. Uma delas é a Tigre-ADS, que apresentará ao público o Tanque de
Detenção e Retenção, solução inovadora em tempos de pouca chuva. O sistema funciona
como uma espécie de captador de chuva, que conduz a água até um tanque de
armazenamento, que poderá ser reutilizada para outros fins.
Outra participante é a Kanaflex, que fabrica dutos e tubos corrugados de polietileno de alta
densidade (PEAD) e levará ao evento o KNTS Super, um tubo corrugado de dupla parede com
a parte interna lisa, para aplicação em locais de grande fluxo de líquidos (água e esgoto). O
produto se destaca por sua flexibilidade e leveza, características que contribuem para a
economia de tempo e dinheiro na instalação.
Quem também estará presente no evento é a ACO, empresa líder mundial em soluções de
drenagem para os mais variados tipos de terreno. Na oportunidade, a empresa irá expor sua
linha “ACO infraestrutura”, especialmente para drenagem em superfícies que recebem grande
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carga, destinada a obras em vias e rodovias, portos, aeroportos, indústrias, centros logísticos,
entre outros.
Participando da Brazil Road Expo pela primeira vez, a ULMA Architectural Solutions irá
apresentar a sua gama de produtos em concreto polímero dirigidos sistemas para drenagem.
Outra estreante no evento é a Nova Era Drenagem que além de fabricar caixas pré-moldadas
oferece serviços como canalização de galerias moldadas, com aduelas de concreto armado e
com tubos de concreto.
A Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubos de Concreto (ABTC) também irá marcar
presença na feira com um estande e está dando suporte à produção de conteúdo do Seminário
de Drenagem Urbana e Rodoviária que acontece 26/03, último dia da BRE.
O programa vai abordar temas como Recomposição de Valas, Sistemas de Gerência de
Pavimentos e Drenagem Superficial e já tem confirmada a presença de palestrantes
renomados como Marcos Augusto Jabôr, que é Gerente de Hidrologia e Drenagem do
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e José Leomar Fernandes
Junior, que é professor e pesquisador do Departamento de Engenharia de Transporte da
Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP).
“Apresentar todas essas tecnologias para o público, fomentar a discussão, sobretudo aos
empresários do setor, já é a marca registrada do evento, fundamental para o desenvolvimento
de vias e rodovias mais seguras”, destaca o gerente comercial da Brazil Road Expo, Fernando
Merida.
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