Infraestrutura
Localiza Hertz – Belo Horizonte, Minas Gerais - 2016
Drenagem eficiente, resistente e antifurto

LOCALIZA HERTZ
A Localiza Hertz, empresa líder latino-americana em locações de carros, conta
com a expertise ACO na sede em Belo Horizonte (Minas Gerais), garantindo a
drenagem da área externa do local.
A missão dada à ACO foi oferecer uma solução capaz de suportar o tráfego
de veículos nas áreas de estacionamento e drenar a água com rapidez das
calçadas e rampas de acesso do pátio da empresa. A ACO não só auxiliou
na especificação do projeto, como também deu todo o suporte técnico
necessário para a execução da obra.
Nas áreas do estacionamento, rampas de acesso e calçadas foram instalados
os canais da linha ACO Monoblock® RD200V, fabricados em concreto polímero
com formato monolítico, que integra a grelha ao corpo do canal. Este sistema
foi desenvolvido para evitar o furto das grelhas e o ruído durante a passagem
de veículos.

Projeto:
Localiza Hertz - nova sede em Belo Horizonte,
Minas Gerais.

Objetivo:
Evitar que a chuva atrapalhe o tráfego de veículos,
drenando rapidamente a água do pátio da locadora.

Requisitos:
1. Drenar rapidamente a água superficial decorrente

A superfície lisa do concreto polímero e a seção transversal em forma de V
maximizam a capacidade hidráulica e aumentam o efeito de autolimpeza do
canal. Os canais ainda contam com conexão macho e fêmea entre eles, o
que permite uma instalação simples e rápida, minimizando o tempo e custos
da obra.

das chuvas, evitando alagamentos e poças de água;
2. Solução que suporta até 40 toneladas de tráfego
de veículos;
3. Rápida instalação;
4. Fácil manutenção.

Solução:
ACO Monoblock® RD200V, canal fabricado em
concreto polímero e linha de acessórios para uma
inspeção completa do sistema.
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