
Projeto:
Edifício Hemisphere Moema

Objetivo:
Acabar com o alagamento em frente a fachada 
e estacionamento do edifício.

Requisitos:
1. Captação da água superficial;
2. Garantir a segurança dos pedestres;
3. Garantir um ambiente livre de água acumulada 
após chuvas;
4. Canal de drenagem que suporta até 40 
toneladas.

Solução:
ACO Monoblock® RD 200 20.0;
Caixa de Acesso ACO Monoblock®

Edifício Hemisphere - Moema, São Paulo - 2017

Drenagem resistente e de fácil instalação

EDifíCiO HEMiSPHERE 
As chuvas podem ser um problema quando o nível da edificação es-
tiver inferior ao nível da rua. Livre desse problema, o Edifício Hemis-
phere, localizado na cidade de São Paulo, conta com soluções ACO 
no projeto que tem como objetivo garantir conforto e segurança aos 
pedestres mesmo em tempos chuvosos. 

Como o antigo sistema de drenagem no local não era suficiente para 
atender a intensidade de chuva, o desafio dado à ACO para esta obra 
foi desenvolver uma solução eficaz para acabar com alagamentos em 
frente a fachada e estacionamento do edifício. 

Com uma equipe especializada em drenagem, a ACO deu toda aten-
ção ao projeto. Além do canal para captação da água superficial, foi 
pensada em uma peça exclusiva para proteger os pedestres: uma 
tampa, fabricada em ferro fundido, para cobrir os furos do canal ins-
talado na entrada do empreendimento. 

O canal escolhido foi o ACO Monoblock® RD200, modelo 20.0. Sua 
capacidade de vazão e design são ideais para atender o volume de 
chuvas no local. fabricado em concreto polímero, o sistema possui 
encaixe macho-fêmea e é monolítico (canal e grelha integrados), o 
que garante a rapidez na hora da instalação. Também foram insta-
ladas caixas de acesso com grelha de ferro fundido para facilitar a 
inspeção do sistema e reduzir os custos de manutenção do canal.
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