
Projeto:
Hangar da LATAM no aeroporto de Guarulhos, 
SP

Objetivo:
Garantir um sistema de drenagem superficial 
dentro do Hangar e áreas externas, separar o 
óleo oriundo das aeronaves e veículos de apoio 
no pátio externo do Hangar. 

Requisitos:
1. Sistema de rápida instalação
2. Solução resistente e anticorrosiva
3. Grelha para suportar o tráfego de cargas 
pesadas (F900)
4. Separar água e óleo seguindo exigências 
ambientais do CONAMA. 

Solução:
ACO Monoblock RD200V 20.0; Kit do 
Separador de Água e Óleo Oleopator NS80
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Rápida instalação e fácil manutenção

Hangar LATAM
Na construção do novo Hangar da LATAM, no Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos/SP, em 2018, foi dado um desafio à ACO: 
oferecer uma solução de drenagem para captar a água no piso e 
evitar o acumulo de água em um possível acionamento do sistema 
de incêndio na ocorrência de um sinistro, garantindo a segurança 
das aeronaves e das pessoas que trafegam pelo local. Outra ne-
cessidade exigida foi um sistema para separar água e óleo — que 
pode provir de pequenos vazamentos de aeronaves e veículos de 
apoio — e cumprir com as normas ambientais.

O departamento técnico da ACO, juntamente com a equipe da Li-
bercon Engenharia (responsáveis pela obra), não só acompanhou 
de perto, como analisou o projeto e estudou as melhores soluções, 
sugerindo desde o local de instalação até as especificações de 
drenagem necessárias para atender a demanda.

Para a drenagem superficial, foram instalados em torno de 200 me-
tros do canal ACO Monoblock® (modelo RD200V 20.0 — popular 
em aeroportos pelo mundo). Os canais dessa linha são fabricados 
em concreto polímero e seu formato monolítico (canal e grelha in-
tegrados) torna a estrutura mais resistente, além de evitar ruídos. 
Outra característica do canal é que ele é praticamente impermeá-
vel, não sendo danificado por conta dos vazamentos de óleos dos 
aviões e maquinário. A instalação é rápida e manutenção fácil — 
agregando mais valor à obra e reduzindo custos. 
 
Pensando no descarte da água, foi fornecido o kit do Separador de 
Água e Óleo Oleopator NS80, que segue as exigências ambientais 
do CONAMA. A solução conta com uma tecnologia de filtro coales-
cente e demais acessórios para garantir a eficiência do sistema. 
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