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1. RESUMO 

O estudo em andamento tem por finalidade demonstrar o tipo de drenagem utilizada 

em campos de futebol, sua eficiência, mencionando o tipo drenagem do campo 

escolhido e a função de cada item utilizado para tal execução.  

Sabe-se que o clima do Brasil é caracterizado por estações com altas temperaturas e 

elevados índices pluviométricos, assim sendo, este sistema faz-se necessário para 

que a área gramada seja utilizada em quaisquer condições climáticas, sem que haja 

empoçamento de água e encharcamento do campo. Estes empecilhos são capazes 

de impedir a utilização do campo para prática de esportes, devido a diminuição da 

jogabilidade e ao risco de lesões aos atletas. 

Para elaboração do projeto e determinação dos materiais a serem utilizados neste 

sistema, diversas características e funcionalidades são observadas, como: tipo de 

solo para infiltração e escoamento eficientes, tubulação específica para o devido 

direcionamento da água captada, entre outros.  

Por ser uma obra recente, optou-se pela pesquisa ao sistema implantado no estádio 

“Arena Corinthians”, situado na cidade de São Paulo. 

Palavras-chave: Drenagem de campo; Escoamento superficial; Precipitação; Estádio 

de futebol; Gramado de Futebol. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Na construção de um estádio de futebol vários aspectos são estudados para o conforto 

e segurança dos espectadores e profissionais. Entretanto, o bom estado do gramado 

é de suma importância para que treinamentos e partidas tenham bom andamento, 

sem que ocorram problemas como “encharcamentos” e poças d’água, provenientes 

de precipitações pluviométricas, fator observado com frequência nos estádios 

brasileiros devido ao clima equatorial tropical, caracterizado por temperaturas 

elevadas e grande intensidade de chuvas que, além de prejudicarem a prática do 

esporte, geram risco de lesões aos atletas. 

A superfície estudada caracteriza-se pela presença de grama em toda sua extensão 

e inclinação máxima de 1%, o que requer a implantação de um sistema de drenagem 

“superficial e subsuperficial, sendo que o primeiro tem a finalidade de remover a água 

que escoa superficialmente pelo gramado” 

(http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=36&Cod=227, ?). 

 



3. OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é investigar o tipo de drenagem adotado no estádio “Arena 

Corinthians”, analisando sua eficiência.  

Esta pesquisa abordará desde os estudos para a realização do projeto até a utilização 

do gramado. 

 

4. METODOLOGIA 

Para realização desta pesquisa, foi utilizado o método de estudo de caso e pesquisas 

bibliográficas. Através de análise do projeto de drenagem, sua execução e materiais 

utilizados. 

Acrescentou-se à pesquisa, entrevistas junto aos responsáveis técnicos pelos projetos 

e execução do sistema de drenagem do gramado.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A drenagem em campos de futebol dá-se por dois modos: drenagem superficial e 

subsuperficial. A drenagem superficial é imprescindível para que não ocorra 

“empoçamentos” e para que resulte numa apropriada captação e dispersão da água 

da chuva. O segundo, de maior importância, em relação à drenagem de superfície 

posto que capta o fluxo de água que atravessa o “topsoil” e acelera o processo de 

expulsão da água do campo a fim de reduzir o seu acumulo na área onde a 

precipitação de fato acontece. 

Drenagem Superficial – A drenagem é feita superficialmente por conta do nivelamento 

do campo. É admitido e desejado um leve caimento no gramado, em que o ponto mais 

alto é o centro do campo. O desnível normalmente não ultrapassa 1%. 

(http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/11/3-drenagem-de-

campos-de-futebol-escoamento-da-agua-245179-1.aspx, 2008). 

Drenagem Subsuperficial – O sistema de drenagem subsuperficial pode ser 

construído em três modos básicos: colchão drenante subsuperficial, trincheiras 

drenantes, e colchão e trincheiras drenantes, havendo a responsabilidade de escolha 

por parte do projeto. 

 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com base nas pesquisas realizadas, constatou-se que o funcionamento do sistema 

de drenagem estudado se faz gravitacionalmente, atuando em conjunto a um 

complexo de sucção a vácuo afim de acelerar a percolação da água. 

A etapa inicial para execução da drenagem, foi o nivelamento do solo de acordo com 

as cotas do projeto, considerando caimento tipo “telhado 4 águas” e inclinação de 1%, 

dando sequência a escavação da vala dos ramais. Antecedendo a aplicação da manta 

geotêxtil foi distribuída por toda a área uma manta plástica que tem como função isolar 

o sistema drenante. 

O pedrisco utilizado para envolver os tubos corrugados, depositados dentro das valas 

escavadas tiveram sua qualidade totalmente controlada, predominando, em 72,6% do 

total, a granulometria entre 8-4mm, devidamente lavados para garantir uniformidade 

dos grãos e infiltração efetiva. O mesmo critério foi utilizado para a camada “top soil” 

que foi constituída de areia média com predominância de grãos entre 0.5-0.25mm.  

Assim como a terraplenagem, as camadas citadas foram niveladas de acordo com o 

caimento de projeto. (LIBRANDI, 2016) 

Para o gramado foi utilizada a espécie Ryegrass Perenne Ph.D, nativa de regiões 

temperadas, também conhecida como grama de inverno, resistente a pisoteios, porém 

frágil ao calor. Para adequação a esta característica, foram realizadas instalações 

para o resfriamento do gramado na camada “top soil”. Este sistema é constituído de 

tubos PEX de 20mm e PPR 150mm os quais tem por finalidade o transporte da água 

e a conservação da baixa temperatura, estimada em 6ºC, refrigerando a raiz da planta, 

mantendo-a entre 15 e 21 graus. (GODOY, Claudio) 
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