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Drenagem de Alta Resistência para Aeroportos

Aeroporto de Congonhas - Hangar 3

O Aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo está 
entre os três maiores do Brasil e é considerado o aeroporto 
executivo mais movimentado. Em 2014, segundo a 
Infraero, o local recebeu em média 562 aeronaves por 
dia, entre pousos e decolagens, e mais de 18 milhões de 
passageiros, interligando São Paulo a 25 localidades.
O Hangar3 é ocupado pela GOL Linhas Aéreas, e devido 
a grande movimentação de aeronaves sobre o sistema 
de drenagem existente, feitos em concreto convencional, 
encontrava-se diversas fissuras e em alguns pontos com 
grelhas danificadas e corpo do canal rompidos, o que 
poderia comprometer a segurança dos colaboradores e 
aeronaves que transitavam no local.
Em visita técnica ao local, a equipe da ACO Brasil detectou 
que o fundo dos canais de drenagem existentes estavam 
deteriorados, com presença de vegetação e assoreamento, 
afetando e comprometendo também o pavimento do 
entorno devido ao alto índice de infiltração.
O desafio da ACO foi apresentar uma solução que atendesse 
o prazo de execução da obra. A instalação do sistema de 
drenagem foi realizada no final do ano de 2015 e início 
de 2016.
A equipe técnica deu suporte à empresa responsável pelo 
projeto para a melhor escolha do produto e orientou a 

Projeto:
Hangar 3 - GOL Linhas Aéreas, Congonhas 
– São Paulo – SP.

Objetivo:
Substituir o sistema de drenagem de 
concreto, que era falho e apresentava 
sinais de degeneração e desgaste.

Requisitos:
1. Drenar a água das chuvas e águas 
superficiais da planta.
2. Minimizar o risco para circulação de 
aeronaves, além de funcionários.
3. Diminuir custos de manutenção 
periódica do sistema.

Solução:
Canal ACO Monoblock® RD 200V 20.0 
F900
Elemento de Acesso ACO Monoblock® 
RD 200V 20.1 e Grelha de Ferro Fundido 
Powerlock® F900
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instalação na obra.
Os canais de drenagem da 
linha ACO Monoblock® foram 
utilizadas por seguirem todas as 
recomendações para este tipo de 
projeto, que requer garantia de 
alta resistência para a segurança 
diária e a longevidade da obra. 
Foram fornecidos 120 metros 
de canais ACO Monoblock® 
RD200V 20.0 de classe de 
carga F900. Além de diversos 
acessórios, inclusive Elementos 
de Acesso de Concreto Polímero 
modelo ACO Monoblock® 
RD200V 20.1 com Grelha 
de Ferro Fundido e trava 
especialPowerlock®.
Este modelo de canal e grelha 
integrada (formato monolitico) 

feito 100% em concreto polímero 
garante máxima confiabilidade 
e resistência em todas as 
aplicações de drenagem, mesmo 
em locais onde o alto fluxo e 
cargas elevadas, como é o caso 
de aeroportos.
A superfície lisa e a seção 
transversal em forma de V 
maximizam a capacidade 
hidráulica e aumentam o efeito 
de autolimpeza do canal, 
o que ajuda na redução de 
manutenções no sistema.


