
Projeto:
Ampliação do estacionamento da sede da 
Embraer, na unidade Eugênio de Melo. 

Objetivo:
Garantir a drenagem do estacionamento de 
8.000m² e permitir acessibilidade aos veículos e 
pedestres. 

Requisitos:
1. Drenar grandes volumes de água nas áreas 
críticas do estacionamento;

2.   Sistema de drenagem mais resistente e eficiente 
do que o convencional;

3.   Permitir acessibilidade ao tráfego local;

4. Canal de drenagem que suporta até 40 
toneladas

Solução:
ACO Qmax® 350 D400 com grelha oculta de aço 
galvanizado.

A expansão do estacionamento de carros da Embraer, uma das maiores 
fabricantes mundiais de aviões, mostrou que a companhia também se 
preocupa com a qualidade da infraestrutura do local.

O projeto consiste na construção de um estacionamento aberto em uma 
área de 8.000m², na Unidade de Eugênio de Melo, em São José dos 
Campos/SP, sendo que 6.500m² desse espaço precisava de drenagem. 
Procurados pela equipe de engenheiros da Embraer, o time de 
especialistas da ACO iniciou todo o suporte técnico para especificação 
da drenagem em busca da melhor solução. 

O desafio era fornecer um sistema de drenagem mais duradouro que o 
convencional, rápido de instalar, que garantisse acessibilidade e com 
alta capacidade de vazão nas áreas críticas de drenagem em caso de 
chuvas de grande intensidade.

Para solucionar o problema e atender as necessidades da obra, foi 
indicado e fornecidos 112 metros do ACO Qmax® 350, um canal de 
drenagem com grelha oculta de aço galvanizado que permite drenagem 
contínua em toda a extensão do canal, discrição e acessibilidade do 
tráfego de veículos e pedestres.

ACO Qmax® é um canal de 2 metros de comprimento, fabricado 
em polietileno de média densidade (PEMD), possui declaração de 
performance e é certificado pela norma BS EN1433, podendo atender 
cargas até F900. A solução apresenta elevada resistência química, 
inclusive para combustíveis, ácidos e produtos de limpeza.

Por ser um sistema de drenagem linear pré-fabricado, a instalação 
ocorreu de forma rápida e, de acordo com o engenheiro responsável 
pela obra, a aplicação foi simples, não havendo dificuldades. A Embraer 
contou com a assessoria de especialistas em drenagem ACO no projeto, 
durante a instalação e após a obra.
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