
Projeto:
Construção do novo hangar da Azul no Aeroporto 
de Viracopos, em Campinas/SP.

Objetivo:
Oferecer uma solução de drenagem para atender 
as áreas interna e externa do Hangar.

Requisitos:
1.  Drenagem de alta durabilidade para grandes 
volumes de água;

2. Solução anticorrosiva, com elevada resistência 
química;

3.   Instalação simples e rápida;

4.     Classe de carga suficiente para tráfego pesado 
de aeronaves;

5. Acessórios para facilitar a manutenção.

Solução:
ACO Monoblock® RD200 0.0, RD300 0.0 F900 e 
acessórios.

A Azul, companhia aérea brasileira, colocou para decolar a construção 
de um novo hangar para abrigar as aeronaves, dessa vez no Aeroporto 
Internacional de Viracopos, em Campinas/SP. A construção ficou por 
conta da Libercon Engenharia e teve início em 2019. 

Com a participação no projeto desde o início, o desafio da ACO foi 
oferecer uma solução de drenagem altamente resistente para as instala-
ções, levando em conta a área externa do hangar (onde há possibilidade 
de grandes chuvas e tráfego intenso de aeronaves) e a área interna (lo-
cal onde acontece a lavagem dos aviões e conta com o sistema contra 
incêndio, que libera mais de 2 metros de espuma). 

Durante a execução do projeto de drenagem, a Libercon Engenharia 
teve assessoria da equipe de especialistas ACO para definir a melhor so-
lução para o hangar da Azul. O ACO Monoblock®, presente em diversos 
aeroportos pelo Brasil e mundo, foi a solução mais indicada para aten-
der as exigências. Foram fornecidos nas áreas interna e externa mais de 
500 metros de drenagem linear e acessórios que facilitam a instalação 
e contribuem com a manutenção, como elementos de acesso e caixas 
de limpeza.

ACO Monoblock® é um sistema de drenagem monolítico (canal e grelha 
integrados) pré-fabricado em concreto polímero — material mais leve e 
resistente do que o concreto convencional. Além de ser altamente resis-
tente a agentes corrosivos, a solução de peça única impossibilita furtos 
da grelha e diminui drasticamente o ruído durante o tráfego. O design 
interior do canal é em forma de V, maximizando a capacidade hidráulica 
e aumentando a velocidade do fluxo da água.

A conexão macho e fêmea permite uma instalação rápida e simples, 
ação que impacta diretamente no tempo e custos da obra. Desenvol-
vido de acordo com a Norma Europeia EN 1433, o ACO Monoblock® 
possui diversos tamanhos e pode atender classes de carga de até F900, 
solução indispensável para obras que requerem uma drenagem de alto 
desempenho e maior duração quando comparada com a drenagem con-
vencional.
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