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1. RESUMO 

A partir de complicações, que vão de pequenas poças à paralisações de diversas 

partidas de futebol, é possível evidenciar que a drenagem superficial por vezes não 

é suficiente. Desta forma, faz-se necessário o dimensionamento de um sistema 

drenante com uma camada subsuperficial. Depois disso são feitas análises da 

eficiência e dos custos em paralelo, para encontrar um ponto ótimo do projeto, 

visando um sistema drenante eficiente e viável.  

2. INTRODUÇÃO 

De forma que os sistemas drenantes tenham maior desempenho, é adicionada ao 

sistema de drenagem superficial, uma camada drenante subsuperficial. Esta camada 

pode ter sua planta esquematizada de diversas maneiras, ela é constituída por 

trincheiras drenantes que são compostas pelo tubo dreno e britas. Uma forma de 

aumentar a eficiência da drenagem, diminuir o uso de materiais e até diminuir o peso 

dos sistemas, é substituir as britas por geossintéticos drenantes e filtrantes, sendo 

importante verificar a viabilidade de seu uso quando comparada com seu 

rendimento.  

3. OBJETIVOS 

Os objetivos desse trabalho são analisar diferentes tipos de sistemas drenantes 

em campos de futebol e identificar possíveis melhorias no campo do Instituto Mauá 

de Tecnologia, para posteriormente realizar um estudo para obtenção do ponto 

ótimo entre custo e eficiência do sistema proposto. 

4. METODOLOGIA 

O desenvolvimento do trabalho iniciou-se com a revisão bibliográfica, que inclui 

estudos sobre drenagem, geossintéticos, sistemas drenantes e alguns casos de 

obra. Posteriormente iniciaram-se as pesquisas para realizar a estimativa da 

eficiência e custos do atual sistema drenante do campo do Instituto Mauá de 

Tecnologia, que foi projetado em maio de 1997. Dispondo das estimativas de custos 

e eficiência do sistema atual, será possível propor um sistema drenante utilizando 

geossintéticos, para o mesmo campo, que atenda as condições pluviométricas 

atuais de São Caetano do Sul, de maneira que haja um ponto ótimo entre custo e 

eficiência do sistema drenante. 



5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho encontra-se na etapa de dimensionamento do sistema proposto. 

Espera-se dimensionar um sistema drenante composto por colchões e trincheiras 

drenantes (sistema misto) utilizando geossintéticos e tubos dreno, que possa 

substituir o sistema atual, que não possui geossintéticos. A meta é atender ao índice 

pluviométrico na região, com viabilidade técnica e econômica, possivelmente 

encontrando um ponto onde o custo não é mais proporcional à eficiência, ou seja, 

mesmo que o investimento continue aumentando, a eficiência não o acompanhará 

na mesma simetria. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com base no que foi estudado até o momento, conclui-se que é viável a 

substituição do sistema drenante atual, que não utiliza geossintéticos, por um novo 

que utiliza esse material e que atenda à demanda pluviométrica. Com o avanço do 

dimensionamento do sistema proposto, será possível encontrar um ponto ótimo 

entre custo e eficiência.  
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