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DO PRÉ-DIMENSIONAMENTO AO DESIGN EXECUTIVO

ANÁSE DE VIABILIDADE 
Análise técnica do projeto, escolha da solução Geoplast 
mais adequada, estimativa da quantidade de materiais e 
mão de obra, análise dos custos.

PROJETO PRELIMINAR
Análise técnica e preparação da documentação que 
atesta a confiabilidade dos desempenhos do sistema 
proposto.

PROJETO EXECUTIVO 
Suporte de projetistas especializados. Pode ser 
fornecida a pedido uma análise aprofundada com 
esquemas de instalação.

O Departamento Técnico da Geoplast está à disposição de arquitetos e engenheiros para oferecer a assistência necessária durante 
a implementação dos projetos, desde as análises estruturais até os desenhos técnicos.

ASSISTÊNCIA E PROJETO

Para contactar o Departamento Técnico: Tel. +39 049 949 0289, Unidades Comerciais na Itália - Acqua@Geoplast.it, Unidades Comerciais no 
Exterior - Export@Geoplast.it
Para baixar fichas técnicas atualizadas, materiais de suporte, novas imagens e novos estudos de caso, visitar o nosso site:

ASSISTÊNCIA EM CANTEIRO
Quando necessário, a Equipe Técnica da Geoplast pode 
estar presente no canteiro e dar assistência à empresa 
interessada durante a fase de instalação.
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DRENING

ELEMENTO EM TÚNEL PARA O ACÚMULO E A DISPERSÃO 
DAS ÁGUAS

RESISTENTE
LEVE
REDUÇÃO DAS ESCAVAÇÕES
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VELOZ
A leveza e a simplicidade de 
instalação tornam a realização da 
bacia rápida e segura.

Sistema modular de elevada resistência para a realização de bacias de drenagem ou de acúmulo de alta capacidade.

CAPACIDADE
Cada DRENING tem 
capacidade para até 310 litros de 
água por m² de superfície.

REDUÇÃO DAS 
ESCAVAÇÕES
DRENING permite uma intervenção 
pouco profunda e não invasiva, ideal 
para zonas com presença de mantos 
superficiais.

DRENANTE  
A alta superfície de dispersão 
de DRENING garante uma eliminação 
rápida e eficiente da água coletada.

LEVE
DRENING tem um peso de 
cerca de 10   kg e pode ser 
movimentado manualmente sem 
a necessidade de se recorrer a 
meios mecânicos.

RESISTENTE
A estrutura em arco confere a 
DRENING uma alta resistência 
mecânica, o que permite a sua 
instalação inclusive sob áreas 
de tráfico pesado.

DRENING VANTAGENS

RESISTENTE
LEVE
REDUÇÃO DAS ESCAVAÇÕES
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DRENAGEM DE ESTACIONAMENTOS
DRENAGEM DE ÁGUAS EM LOTEAMENTOS
ELIMITAÇÃO DE ÁGUAS EM ÁREAS INDUSTRIAIS
DRENAGEM DE INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS
FITODEPURAÇÃO
RECUPERAÇÃO E REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS
ÁGUAS RESIDUAIS

DRENING A SOLUÇÃO

DRENING é um elemento modular em HD PE projetado para realizar bacias subterrâneas para a gestão das águas 
meteóricas “in situ”. Dependendo do tipo de instalação, DRENING pode favorecer a drenagem no subsolo, prevenindo 
os alagamentos das superfícies e contribuindo para a recuperação das camadas aquíferas ou a reutilização da água 
coletada, para a proteção e a economia dos recursos hídricos. 
DRENING também pode ser utilizado para a eliminação de águas residuais pré-tratadas provenientes de instalações 
não conectadas à rede de esgotos. O material e a estrutura de DRENING foram especificamente estudados para criar 
sistemas de alta resistência, que podem ser posicionados inclusive sob áreas de tráfico pesado, com profundidades 
de escavação reduzidas ao mínimo para uma intervenção globalmente pouco invasiva. 
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DRENING

TAMPA

117 cm

120 cm

120 cm
40

 c
m

80
 c

m

É instalada nas pontas inicial e final de cada fila de elementos para o 
fechamento do sistema

Já configurada para a perfuração, para um encaixe rápido das tubulações 
(diâmetros de 60 a 320 mm).

TAMPA DE FECHAMENTO

CARGA MÁXIMA COM ESTRATIGRAFIA
ADEQUADA CONCLUÍDA:
até a CLASSE SLW60

DADOS TÉCNICOS DE DRENING

Dimensões reais (cm) 120 x 80 x 40

Comprimento do produto instalado 
(cm) 117

Material HD PE

Peso (kg) 9,52

Capacidade (l) 310

Superf. infiltraç. lat. (cm2) 2.800

Dimensões da embalagem (cm) 120 x 80 x 230

N° peças por palete 40

Dimensões reais (cm) 70 x 40

Espessura (cm) 6

Material HD PE

Peso (kg) 1,81

N° peças por palete de acordo com as necessidades



8

Configuração do topo 
para o encaixe de uma 

chaminé de ventilação ou de 
um duto de inspeção.

Estrutura em arco 
reforçada para garantir 

a resistência inclusive com 
cargas pesadas.

Junção com sobreposição 
dupla que garante um 

assentamento por encaixe 
com uma conexão estável 
entre os elementos.

Fundo completamente 
aberto e superfície lateral 

fissurada, para uma superfície 
de escoamento de 12.400 cm2 
por elemento.

DRENING não é só uma medida para prevenir 
alagamentos. Favorecendo a infiltração da água no 
subsolo, torna-se também um sistema que contribui 
para o recarregamento das camadas aquíferas, uma 
das fontes de fornecimento hídrico mais utilizadas 
pelo ser humano. Deste modo, o equilíbrio hídrico 
natural, que seria perturbado pela impermeabilização 
do solo, é mantido inalterado.

RESTAURO DO EQUILÍBRIO HIDROLÓGICO

DRENING O CONCEITO

1 2 3 4

1

2
3

4
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Acabamento 
viário

LEGENDA

Cascalho lavado
20/40 mm

Geotecido

Cascalho (drenagem) 
Manta impermeável 
(acumulação) 

Terreno existente

Recobrimento 

DRENING

ASSENTAMENTO

A E

FB

C

GD

APLICAÇÃO DE     
CASCALHO
Realização da escavação de 
terraplanagem e aplicação de 
uma camada de cascalho lavado 
de 20-40 mm com 10-15 cm de 
espessura.

RECOBRIMENTO
Preenchimento com pelo menos 30 
cm e cobertura com uma camada 
de cascalho lavado de 20-40 mm 
com uma espessura mínima de 
15 cm (variável de acordo com a 
estratigrafia prevista).

ASSENTAMENTO 
Assentamento manual de 
DRENING (velocidade estimada 
de 1 elemento/minuto).

GEOTECIDO
Aplicação de um geotecido 
sobre toda a superfície de 
contato entre o cascalho e o 
terreno natural.

CONEXÕES
Fechamento do sistema com as 
tampas e o encaixe específicos 
das tubulações de alimentação e 
de ladrão (se previsto no projeto).

ACABAMENTO
Realização do pacote de 
acabamento (viário ou verde) 
previsto no projeto

1

4

2

5

3

6

50 - 75 cm

15 - 50 cm

40 cm

10 - 15 cm

30 cm 80 cm

A
B

C
D

E
F G
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Automóveis Veículos comerciais Veículos pesados

650 mm
(25,58”)

900 mm
(35,42”)

1250 mm
(49,19”)

DRENING CARGAS APLICÁVEIS
A espessura mínima para o recobrimento das câmaras Drening deverá ser prevista de acordo com as cargas aplicadas ao sistema.

As estratigrafias de assentamento aconselhadas com base nas cargas aplicáveis estão disponíveis em www.geoplast.it. 
Caso haja a necessidade de modificar os esquemas propostos, contactar a Geoplast Spa.

1,2 m 1,45 m 1,8 m
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DADOS DE PROJETO
EXEMPLO DE DIMENSIONAMENTO PRELIMINAR

Superfície de escoamento 5.000 m2

Coeficiente de fluxo 1

Índice pluviométrico (evento de 
30’ de duração) 45 mm

Cargas aplicáveis 1a categoria

Velocidade de infiltração 10-4 m/s

Volume de água pluvial a ser eliminada 225 m3

Volume de armazenamento por m2 de bacia
(considerando a estratigrafia prevista para cargas de 1° cat.)

0,51 m3/m2

Número de DRENING  
(quantidade mínima de elementos capazes de conter completamente o 

volume exigido)
440

Superfície ocupada pela bacia drenante 422 m2

Tempo de residência hidráulica 
(Tempo exigido para o esvaziamento completo da bacia dimensionada)

1,4 h

CARGAS APLICADAS E SELEÇÃO DA  
ESTRATIGRAFIA DE INSTALAÇÃO

Avaliação das cargas às quais o sistema estará 
sujeito para a seleção da estratigrafia de instalação. 

Com base nas espessuras de cascalho selecionadas, 
avalia-se também o armazenamento específico de 

água no sistema.

PERMEABILIDADE DO 
TERRENO

Estimativa do tempo de 
esvaziamento da bacia e avaliação 

das boas condições do sistema 
no posicionamento no local 

individualizado.

SUPERFÍCIE DE 
ESCOAMENTO

Estimativa da superfície de 
escoamento, com a aplicação dos 
coeficientes de fluxo específicos.

ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO
Dado referente a um evento 

meteorológico intenso e de breve 
duração (aconselham-se 30 minutos)

DADOS NECESSÁRIOS PARA UM CÁLCULO CORRETO DA BACIA
PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO

NORMATIVA
Limites de descarga, tratamento da 
primeira chuva, tempos de retorno a 

serem
considerados.



12

Com DRENING, é possível realizar bacias subterrâneas que permitam uma eliminação rápida e eficiente das águas 
provenientes de áreas de carga/descarga ou de coberturas de galpões. Com sua alta resistência, DRENING pode ser 
instalado inclusive sob áreas de tráfico pesado, como pátios de manobra. A modularidade do produto permite a sua 
adaptação ideal às superfícies disponíveis.

DRENING é a solução ideal para gerir as águas pluviais em estacionamentos, pois reduz sensivelmente a quantidade 
de água de entrada na rede de esgotos e favorece a infiltração no subsolo, de modo a prevenir alagamentos das 
superfícies. A instalação simples e veloz também permite realizar bacias bastante amplas em intervalos breves de 
tempo. Por isso, DRENING é uma solução extremamente competitiva com relação aos sistemas tradicionais.

ELIMITAÇÃO DE ÁGUAS EM ÁREAS
INDUSTRIAIS

DRENAGEM DE ESTACIONAMENTOS
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DRENING pode ser utilizado para realizar sistemas de drenagem (trincheiras nas margens das estradas, bacias nas 
rotatórias) para eliminar rapidamente as águas pluviais das superfícies viárias, evitando problemas para o tráfico. Com 
suas dimensões limitadas e sua rapidez de instalação, é um sistema muito fácil de ser movimentado nos espaços 
reduzidos típicos dos canteiros de obras em estradas. A alta resistência permite a instalação inclusive em áreas sujeitas 
a tráfico pesado.

DRENING é a solução de baixo impacto para prevenir alagamentos em novas áreas urbanizadas e respeitar as normativas locais 
sobre a descarga na rede de escoamento, garantindo a drenagem ideal das águas e a sua gestão “in situ”, evitando os incómodos 
e os problemas de segurança dos tanques a céu aberto. Devido à sua estrutura modular, DRENING se adapta a todas as superfícies 
disponíveis e garante uma intervenção pouco invasiva de escavação.

DRENAGEM DE INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS

DRENAGEM DE ÁGUAS EM LOTEAMENTOS
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Por meio de uma impermeabilização adequada da escavação para bloquear a dispersão no subsolo, com DRENING, 
é possível realizar bacias de coleta das águas pluviais drenadas das superfícies para reutilizá-las na irrigação. Desse 
modo, além de resolver os problemas de drenagem, é possível economizar a água limpa da rede de abastecimento em 
um uso no qual ela não é estritamente necessária.

DRENING pode exercer a função de elemento de suporte para faixas vegetais em leve depressão localizadas nas 
margens de estradas ou estacionamentos e para as quais são deslocadas as águas da chuva. Desse modo, as 
substâncias poluentes presentes nas águas de escoamento viárias são removidas por meio da fitodepuração e são 
filtradas no terreno, para então serem armazenadas e eliminadas dentro da bacia logo abaixo. Desse modo, além de 
uma gestão quantitativa dos volumes da chuva, restitui-se ao meio ambiente uma água mais limpa.

RECUPERAÇÃO E REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS

DRENING E A FITODEPURAÇÃO
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LEGENDA

Tanque biológico Infiltração

DRENING

Ventilação Instalação em trincheira

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS 
DOMÉSTICOS RESPEITANDO O 
MEIO AMBIENTE

DRENING REFLUE

DRENING também pode ser utilizado para a eliminação 
por meio de sub-irrigação das águas residuais domésticas 
após o tratamento de clareamento (tanque Imhoff), solução 
ideal para instalações residenciais não conectadas à rede 
de esgotos. Com sua ampla superfície fissurada, DRENING 
garante uma dispersão rápida e uniforme no terreno. 
Instalando chaminés de ventilação no sistema, previne-se a 
propagação de maus odores e restitui-se ao meio ambiente 
uma água mais limpa. Além disso, DRENING é mais simples 
de se limpar e inspecionar em comparação com a tubagem 
microfissurada tradicionalmente utilizada.

A

B

C

D

E D
E

C

B

A
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A ventilação do sistema é fundamental para evitar 
a propagação de odores, além de incentivar a 
depuração das águas residuais. A ausência de ar 
comporta a degradação bacteriana dos compostos 
orgânicos presentes nas águas residuais por via 
anaeróbica, o que produz substâncias de cheiro 
desagradável.

Terreno de reporte

Tubo e tampa de ventilação ø120

Terreno original

Geotecido

Cascalho 

DRENING

100 cm

VENTILAÇÃO

ASSENTAMENTO

ESCAVAÇÃO
Escavação de uma trincheira 
com pelo menos 90 cm de 
largura na base.

RECOBRIMENTO
Encaixe de tubos de alimentação 
e ventilação. Recobrimento 
com pelo menos 15-20 cm de 
cascalho de 20-40 mm. 

APLICAÇÃO DE 
CASCALHO
Aplicação de cascalho de 20-40 
mm (espessura mínima de 10 cm).

INSTALAÇÃO DE 
GEOTECIDO
Instalação do geotecido sobre toda 
a superfície.

INSTALAÇÃO DE 
DRENING
Instalação das câmaras 
DRENING.

ATERRO
Aterro até atingir o nível do 
campo.

1

4

2

5

3

6

90
 - 

10
0 

cm
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Natureza do terreno N° Drening por  
ambiente equivalente*

Volume de coagem 
(l)

Superfície de infiltração 
(cm2)

Areia grossa ou pedriscos, cascalho ou mistos 1 300 12400

Areia fina 1,5 450 18600

Areia, cascalho ou pedrisco com limo 2 600 24800

Argila ou limo com muita areia, pedrisco 3 900 37200

Argila ou limo com pouca areia, pedrisco 6 1800 74400

Argila compacta impermeável não adequado - -

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO TÍPICO

*Parâmetro de equivalência da carga poluente produzida por ambiente, por convenção equivalente a um BOD de 60 g de oxigénio por dia.

O número de Drening de que a trincheira deverá ser composta é obtido a partir da natureza do terreno e nº de habitantes 
equivalentes a que o sistema deverá atender. Para obter esse dado, basta multiplicar o número de habitantes equivalentes 
pelo coeficiente de multiplicação presente na tabela relativo ao tipo de terreno no qual a trincheira será instalada.

DRENING REFLUE DIMENSIONAMENTO

DRENING H40

Tampa
drening

Duto em pvc ø110

Entrada

Cavidade
de inspeção

Cavidade de
descarga 15

0

Tanque tipo imhoff

Tubo de
ventilação
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DRAINPANEL

MÓDULOS INSPECIONÁVEIS PARA A DRENAGEM  
DA ÁGUA DA CHUVA

ALTA CAPACIDADE
RESISTENTE
SOBREPOSICIONÁVEL
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VELOZ
A leveza e a simplicidade de 
instalação tornam a realização 
da bacia rápida e segura.

Sistema modular de elevada resistência para a realização de bacias de drenagem ou de acúmulo de alta capacidade.

CAPACIDADE
Os elementos 
DRAINPANEL foram 
projetados para obter um alto 
índice de espaços vazios, 
muito superior ao de uma 
trincheira drenante preenchida 
com cascalho.

EMPILHÁVEL
Os elementos DRAINPANEL podem 
ser empilhados facilmente na fase de 
embalamento, obtendo volumes de 
estocagem notavelmente reduzidos
com relação a sistemas equivalentes.

SOBRE-
POSICIONÁVEL 
DRAINPANEL pode ser sobreposto 
até criar um sistema que se 
desenvolva em profundidade e seja 
resistente a cargas pesadas.

LEVE
Com menos de 13 kg de 
peso, DRAINPANEL pode ser 
movimentado manualmente sem 
recorrer a meios mecânicos.

RESISTENTE
A estrutura e o material 
conferem a DRAINPANEL uma 
alta resistência mecânica, 
que permite a sua instalação 
inclusive sob áreas de tráfico.

DRAINPANEL VANTAGENS

ALTA CAPACIDADE
RESISTENTE
SOBREPOSICIONÁVEL
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DRAINPANEL A SOLUÇÃO

DRAINPANEL é um elemento modular em PP regenerado idealizado para realizar bacias subterrâneas para a gestão “in 
situ” das águas meteóricas.
DRAINPANEL pode ser utilizado tanto para a realização de bacias de infiltração, que permitem liberar a água coletada 
para o subsolo, contribuindo para a recuperação das camadas aquíferas, quanto para a realização de tanques 
de laminação ou bacias de coleta, voltados para uma posterior reutilização do recurso. No caso de sistemas que 
trabalham para a infiltração, o sistema é envolvido por um geotecido, que permite a drenagem da água no terreno; 
se, ao contrário, a água tiver que ser retida no interior da bacia, é utilizada uma geomembrana impermeável para o 
recobrimento.
A instalação é feita totalmente a seco, por simples encaixe e empilhamento dos elementos. Devido à elevada resistência 
mecânica de DRAINPANEL, o posicionamendo pode ser feito inclusive sob áreas de tráfico e é possível realizar uma 
bacia mais desenvolvida em profundidade.

BACIAS DE INFILTRAÇÃO  

TANQUES DE LAMINAÇÃO 

RECUPERAÇÃO E REUTILIZAÇÃO 
DAS ÁGUA PLUVIAIS
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112 cm

28 cm

23 cm

23 cm

23 cm

DRAINPANEL

DP-HALF

Elemento que permite o fechamento superior do sistema 
para facilitar a aplicação do geotecido ou da geomembrana 
impermeável.

Dimensões: 112 x 28 cm
Espessura: 3,8 cm
Peso: 2,04 kg

DRAINPANEL GRID

DADOS TÉCNICOS DE DRAINPANEL 

Dimensões reais (cm) 112 x 112 x 23

Altura do produto instalado (cm)    20

Material PP

Peso (kg) 13,50

Volume (m3) 0,25

Percentual de espaços vazios  96%

Dimensões da embalagem (cm) 112 x 112 x 250

N° peças por palete 75

Dimensões reais (cm) 112 x 56 x 23

Altura do produto instalado (cm)    20

Material PP

Peso (kg) 6,75

Volume (m3) 0,125

Percentual de espaços vazios  96%

Dimensões da embalagem (cm) 112 x 112 x 250

N° peças por palete 150

112 cm
28

28
14

14
28

23 cm
56 cm28

14
14

112 cm112 cm
2828 2828 14141414 2828

112 cm112 cm
2828 2828 14141414 2828
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ALTOS ÍNDICES DE ESPAÇOS VAZIOS
PERCENTUAL DE ESPAÇOS VAZIOS

96% 30%

DRAINPANEL
CASCALHO

DRAINPANEL O CONCEITO

DRAINPANEL é um sistema alternativo ao cascalho grosso 
para a realização de trincheiras ou bacias de drenagem de 
águas pluviais. A estrutura do painel garante um volume 
vazio regular 3 vezes superior ao do cascalho (os elementos 
de forma tronco-cónica são ocos no seu interior e são 
completamente preenchidos pela água). Desse modo, 
é possível criar um armazenamento de alta capacidade, 
contendo ao máximo os volumes de escavação.

O design inovador de DRAINPANEL permite tanto um fácil empilhamento dos elementos (dispostos na mesma orientação), 
minimizando as dimensões de estocagem e transporte do material, quanto a criação de altos volumes de armazenamento, 
que podem ser obtidos simplesmente assentando os elementos girados em 90° nas diversas camadas.

90°

DRAINPANEL ESTOCAGEM E TRANSPORTE
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COMPARAÇÃO ENTRE CASCALHO E DRAINPANEL
NO TRANSPORTE

USOS DIFERENTES DE ACORDO COM O REVESTIMENTO

vs
=

DRAINPANEL

x75 de cascalho (20 m3) x1 de 80 m3

450 m3

Um camião é capaz de transportar cerca de 25 
plataformas de DRAINPANEL (ocupação de cerca 
de 80 m³). Com estas 25 plataformas, pode-se 
instalar uma bacia de 450 m³ de capacidade. 
Considerando-se que um camião destinado ao 
transporte de produtos inertes pode transportar 
até 20 m³ de material de cada vez, para realizar um 
sistema de capacidade equivalente com cascalho, 
devem ser movimentados 75 veículos.

Camada de geotecido que permite a saída da água 
e protege o sistema contra a penetração do terreno 
adjacente.

Membrana impermeável protegida de ambos os lados 
por um geotecido para o confinamento da água no 
interior da estrutura.

DISPERSÃO ACÚMULO
Geotecido Geotecido

Geomembrana

A estrutura realizada com DRAINPANEL pode funcionar tanto para a dispersão da água no terreno quanto para a 
laminação ou o acúmulo, dependendo do tipo de geotêxtil utilizado para o recobrimento.
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ESCAVAÇÃO
Realização da escavação de 
terraplanagem com base nas 
dimensões do projeto.

CONEXÕES
Realização dos dutos de 
alimentação e de descarga da 
bacia.

PREPARAÇÃO 
Aplicação de uma camada de 
areia ou de cascalho fino para 
a regularização do fundo da 
escavação e o assentamento do 
geotêxtil.

GEOTECIDO
Recobrimento das paredes 
laterais e da face superior da 
estrutura em plástico com o 
geotêxtil.

ASSENTAMENTO
Assentamento manual de 
DRAINPANEL e de DRAINPANEL 
GRIP sobre a última camada de 
elementos. 

ACABAMENTO
Aterro da escavação e realização 
do conjunto viário ou do 
acabamento verde.

ASSENTAMENTO

LEGENDA

Sistema Drainpanel Acabamento viário

Camada de acamação Terreno de recobrimento

Terreno naturalA

Geotecido ou GeomembranaD

B F

ReforçoE

C G

AB

C

D
F

E

G

1

4

2

5

3

6
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Automóveis Veículos comerciais Veículos pesados

500 mm
(19,69”)

800 mm
(31,50”)

1000 mm
(39,37”)

DRAINPANEL CARGAS APLICÁVEIS
A espessura mínima para o recobrimento da estrutura deve ser prevista de acordo com as cargas aplicadas ao sistema.

As espessuras do desenho são indicativas; para informações detalhadas sobre espessuras e números de camadas com base nas diferentes cargas, 
contactar a Geoplast Spa.



26

DADOS DE PROJETO
EXEMPLO DE DIMENSIONAMENTO PRELIMINAR

Superfície de escoamento 5.000 m2

Coeficiente de fluxo 1

Índice pluviométrico (evento de 
30’ de duração) 45 mm

Velocidade de infiltração 10-4 m/s

Volume de água pluvial a ser eliminada 225 m3

N° DRAINPANEL 940 pç

Profundidade da bacia 2 m

Tempo de residência hidráulica 
(Tempo exigido para o esvaziamento completo da bacia dimensionada)

5,3 h

CARGAS APLICADAS
Avaliação das cargas aplicadas para definir 

a profundidade máxima do sistema e as 
espessuras de recobrimento.

PERMEABILIDADE DO TERRENO
Estimativa do tempo de esvaziamento 

da bacia e avaliação das boas condições 
do sistema no posicionamento no local 

individualizado.

SUPERFÍCIE DE ESCOAMENTO
Estimativa da superfície de 

escoamento, com a aplicação dos 
coeficientes de fluxo específicos.

ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO
Dado referente a um evento 

meteorológico intenso e de breve 
duração (aconselham-se 30 minutos)

DADOS NECESSÁRIOS PARA UM CÁLCULO CORRETO DA 
BACIA

PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO

NORMATIVA
Limites de descarga, tratamento da 
primeira chuva, tempos de retorno a 

serem
considerados.
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DRAINPANEL é a solução ideal para a realização de bacias ou trincheiras drenantes desenvolvidas também em 
profundidade. A estrutura sólida e robusta confere ao produto uma alta resistência às cargas, que permite o 
posicionamento do sistema inclusive sob áreas de tráfico. O alto volume dos espaços vazios obtidos com DRAINPANEL 
permite minimizar os volumes de escavação com relação aos sistemas tradicionais, em que se emprega o cascalho.

Revestindo a estrutura obtida a partir de DRAINPANEL com uma geomembrana impermeável, é possível realizar 
tanques de acumulação da água pluvial para um uso posterior. A conformação do produto permite o seu empilhamento 
em várias camadas, garantindo, ao mesmo tempo, uma alta resistência às cargas aplicadas. Além disso, a alta 
capacidade de DRAINPANEL permite realizar acúmulos consideráveis em espaços limitados.

DRENAGEM

ACÚMULO E LAMINAÇÃO
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NUOVO ELEVETOR TANK

MOLDE PARA A REALIZAÇÃO DE TANQUES  
DE CONTENÇÃO EM BETÃO

ALTO ACÚMULO
ALTURAS VARIÁVEIS
ALTA ESTABILIDADE
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VELOZ
A grelha de base permite assentar 
o sistema com maior velocidade 
se comparado a sistemas 
alternativos. A superfície de 
assentamento criada desse modo 
garante uma alta produtividade em 
canteiro.

Sistema componível para a realização de tanques de alta capacidade para laminação ou acúmulo de águas.

CAPACIDADE
NUOVO ELEVETOR TANK
permite realizar tanques de alta 
capacidade de acúmulo utilizando 
uma superfície restrita.

INSPECIONÁVEL
O passo dos pilares permite 
realizar estruturas como vascas 
ou sobre-elevações em geral 
completamente inspecionáveis por 
meio da predisposição de cavidades 
apropriadas.

MODULAR 
Devido à sua modularidade, NUOVO 
ELEVETOR TANK pode ser facilmente 
instalado inclusive sob superfícies com 
forma curva ou irregular.

ESTÁVEL
A grelha de base permite 
que o sistema mantenha 
uma perfeita verticalidade dos 
pilares de apoio, garantindo a 
sustentação da laje.

RESISTENTE
A estrutura do NUOVO 
ELEVETOR TANK permite uma 
divisão ideal das cargas,
para uma instalação do sistema 
inclusive sob zonas sujeitas a 
trânsito pesado.

VANTAGENS DO NUOVO ELEVETOR TANK

ALTO ACÚMULO
ALTURAS VARIÁVEIS
ALTA ESTABILIDADE
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NUOVO ELEVETOR TANK A SOLUÇÃO

NUOVO ELEVETOR TANK é um sistema que permite realizar tanques de acúmulo de águas de descarga por meio de 
jatos, de altura e dimensões variáveis de acordo com as exigências do projeto. A estrutura criada utilizando-se NUOVO 
ELEVETOR TANK não só apresenta uma alta resistência às cargas, o que permite o posicionamento sob áreas sujeitas 
a trânsito pesado, mas também garante um acúmulo consistente de água no seu interior. Além disso, a inovadora 
GRELHA localizada na sua base permite uma instalação simples e veloz dos tubos em PVC que sustentam o sistema, 
mantendo a sua perfeita verticalidade durante a fase de jateamento.

EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS

INFRAESTRUTURAS E OBRAS VIÁRIAS
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MOLDE GRELHA

RIPATUBO

[0,037 x (altura do sistema Nuovo Elevetor Tank (m) - 0,15)] + 0,030 m3/m2

CONSUMO CLS ATÉ A BORDA DO SISTEMA (m3/m2)

O tubo de sustentação é 
o clássico tubo em PVC de 

canteiro com 125 mm de 
diâmetro externo e 1,8 mm de 
espessura. Inseridos na grelha 

de base patenteada, uma 
vez preenchidos de betão, os 

tubos exercem a função de 
sustentação estrutural para o 

molde superior.

TUBO

58 cm

58
 c

m

58 cm

15
 c

m

DADOS TÉCNICOS DO TANK

Dimensões reais (cm) 58 x 58 x 15 58 x 58 x 2,5

Material PP PP

Peso (kg) 1,43 0,41                  

Dimensões da embalagem 
(cm) 120 x 120 x 265 58 x 58 x 2,5

N° peças por palete 225 310

Dimensões reais (cm) 75 > 200 x ø 12,5 8 x 10 x 100

Material PVC PS

2,
5 

cm
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Para situações delicadas, em que a combinação entre 
cargas e alturas elevadas dos tubos é particularmente 
difícil, aconselha-se inserir elementos em ferro (barras/
forquilhas em aço) no interior dos tubos, de modo a 
garantir a estabilidade do pilar em betão inclusive sob 
esforços de tipo dinâmico.

OPÇÃO DE REFORÇO

É configurado como uma 
cúpula em PP regenerado 

de 58 x 58 cm de dimensões 
na planta baixa e 15 cm de 

altura, com encaixes inferiores 
para um encaixe perfeito com 

os tubos. A geometria da 
cúpula permite descarregar 

as cargas uniformemente 
sobre os 4 pilares e reduzir ao 

mínimo a espessura da laje 
superior.

MOLDE

NUOVO ELEVETOR TANK O CONCEITO
Ideal para a realização de tanques de altura e dimensões 
variáveis para a regulação ou o acúmulo das águas, 
o produto é composto por um molde, tubos em pvc e 
grelha patenteada que garante a perfeita verticalidade 
do sistema, oferecendo assim uma ótima capacidade de 
carga. O sistema é componível e consiste na instalação 
a seco dos moldes, realizando, desse modo, uma laje 
autossustentável e que permite a caminhada, pronta para 
o jateamento. Ao se solidificar, o betão toma a forma 
de NUOVO ELEVETOR TANK, formando uma laje de 
sustentação de alta resistência.
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A grelha de base, fundamental 
para o sistema NUOVO 
ELEVETOR TANK, é realizada em 
PP regenerado e permite obter 
a perfeita verticalidade do tubo 
em PVC. As grelhas se encaixam 
uma à outra, formando um sólido 
retículo de base que garante a 
estabilidade da estrutura acabada 
e a possibilidade de caminhar 
sobre ela.

ASSENTAMENTO RÁPIDO
O uso da grelha de base 

constitui um acréscimo 
fundamental para o sistema 
NUOVO ELEVETOR TANK. 

Este é um elemento 
extremamente leve e pouco 

volumoso que se instala 
muito rapidamente devido 

ao encaixe especial macho-
fêmea.

VENTICALIDADE DOS TUBOS
A verticalidade dos pilares é garantida pela grelha de base, que desempenha um papel de importância fundamental sob 2 
aspectos:

SEGURANÇA: o sistema perfeitamente alinhado e vertical garante segurança para a caminhada.
CAPACIDADE: mantém os pilares perfeitamente verticais, permitindo obter uma estrutura final em betão livre de efeitos 
de distorção que possam minar a sua estaticidade.

Sistema clássico sem grelha Sistema Nuovo Elevetor Tank com grelha

    
    

 PA
TENTEADA

PRECISÃO
O encaixe entre as grelhas 
de base permite manter o 
alinhamento em planta baixa 
do sistema (tubos de PVC 
+ moldes) e garantir uma 
precisão extrema na fase 
de assentamento. A grelha 
é muito leve e é fácil de ser 
cortada e instalada inclusive 
junto de paredes.

7°

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS DA 
GRELHA
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2a fila

1a fila

2a fila

1a fila

SEQUÊNCIA DE ASSENTAMENTO

ESTRATIGRAFIA DO NUOVO ELEVETOR TANK
GRELHA DO NUOVO ELEVETOR TANK
TUBO EM PVC
MOLDE DO NUOVO ELEVETOR TANK
FORQUILHA DE REFORÇO DO PILAR
LAJE ARMADA
ENTULHO
LAJE
MUROS DE CONTENSÃO
RIPA EM POLIESTIROL
SUPORTE DE APOIO DO MOLDE CORTADO
ESTABILIZADO
BINDER
CAMADA DE DESGASTE

A

G

H

E

D

C

B

I

L

F

M

N

O

A

B

C D
E

F
G

H

I
L

M
N

0



35

ASSENTAMENTO CORRETO DO SISTEMA NUOVO ELEVETOR TANK
ASSENTAMENTO

ESTRUTURA
Realização do fundo e das paredes 
do tanque Preparação dos vãos para 
os sistemas de bombeamento, das 
cavidades de inspeção ou de outros 
dispositivos hidráulicos.

ASSENTAMENTO 
DOS MOLDES
NUOVO ELEVETOR TANK, 
assentado da direita para a 
esquerda, é inserido com cuidado 
sobre os tubos, para garantir uma 
caminhada segura.

ARMAÇÃO DOS 
PILARES
Inserção de varões de ferro nos 
tubos em PVC com conexão à rede 
eletrossoldada.

GRELHA
Instalação da grade de base, 
fundamental para a verticalidade dos 
tubos e a resistência estrutural do 
sistema.

COMPENSAÇÃO
Nas laterais de partida, onde os 
moldes se apoiam ao muro de 
contenção, as ripas em poliestireno 
garantem que o betão não se 
disperse.

JATEAMENTO
Terminada a fase de assentamento 
da armação, passa-se à fase de jato, 
procedendo gradualmente de um 
lado para o outro, vibrando o betão 
de modo adequado.

TUBOS
Instalação dos tubos em PVC, 
alojados nas suas posições 
específicas da grelha de base.

REDE 
ELETROSOLDADA
Assentamento da rede eletrossoldada 
de divisão de acordo com as 
especificações do projeto.

ACABAMENTO
Aterramento do tanque e realização 
do conjunto viário.

1

4

7

2

5

8

3

6

9



36

Instalar a rede eletrossoldada e os 
ferros de armação adicionais nos pilares.

Assentar os para-jatos contra o 
lancil.

Assentamento da última fila de 
NUOVO ELEVETOR TANK com a cúpula 
cortada contra o lancil.

Instalar NUOVO ELEVETOR TANK 
assegurando-se que o encaixe esteja 
perfeito.

Instalar os tubos em PVC nas bases 
exercendo pressão na parte superior dos 
tubos, para obter um encaixe correto.

Cortar as bases conforme é indicado 
no esquema e posicionar a primeira 
fila apoiando-a ao muro. Fazer o 
assentamento da direita para a esquerda.

1

2

3

4

5

6

PRESCRIÇÕES DE MONTAGEM
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Automóveis Veículos comerciais Veículos pesados

NUOVO ELEVETOR TANK CARGAS APLICÁVEIS
A altura máxima admissível do sistema Elevetor Tank varia d acordo com as cargas aplicadas.

Para um dimensionamento correto da estrutura, contactar a Geoplast Spa.

2,5 m 2,2 m 2 m
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Para a avaliação da superfície do tanque, pode-se consultar os valores de armazenamento por unidade superficial 
indicados na tabela, que já calculam as dimensões dos pilares.

Considera-se como altura útil de armazenamento o comprimento do tubo em PVC inserido na grelha de base.  
A altura indicada na tabela é a altura do sistema em plástico, ou seja, a soma do comprimento do tubo e da altura do 
molde (15 cm).

H Volume de armazenamento H Volume de armazenamento

cm m3/m2 l/m2 cm m3/m2 l/m2

80 0,626 626 170 1,493 1.493

90 0,722 722 180 1,583 1.583

100 0,819 819 190 1,686 1.686

110 0,915 915 200 1,782 1.782

120 1,011 1.011 210 1,878 1.878

130 1,108 1.108 220 1,975 1.975

140 1,204 1.204 230 2,071 2.071

150 1,300 1.300 240 2,167 2.167

160 1,397 1.397 250 2,264 2.264

CARGAS APLICADAS
Avaliação das cargas às quais 
o sistema estará sujeito para o 
dimensionamento estrutural.

SUPERFÍCIE DE ESCOAMENTO
Estimativa da superfície de escoamento, 

com a aplicação dos coeficientes de 
fluxo específicos.

ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO
Análise pluviométrica a ser executada 

com base no local do canteiro.

DADOS NECESSÁRIOS PARA UM CÁLCULO CORRETO DA 
BACIA

TABELAS DIMENSIONAIS

PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO

NORMATIVA
Limites de descarga, tratamento da 

primeira chuva e tempos de retorno a 
serem considerados.
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Para prevenir alagamentos em novas áreas urbanizadas e respeitar as normativas locais sobre a descarga na rede de 
escoamento, NUOVO ELEVETOR TANK permite realizar um tanque de laminação dos fluxos de chuva de descarga 
realizado por jato. Como alternativa, o tanque também pode ser usado para a recuperação das águas para a irrigação 
de áreas verdes ou, em especial em edifícios públicos, para a criação de reservas anti-incêndio – tudo isso na óptica de 
um uso sustentável dos recursos hídricos.

Com NUOVO ELEVETOR TANK, podem ser realizados tanques de grandes dimensões, que permitem a laminação 
dos fluxos de chuva, prevenindo potenciais alagamentos, ou a estocagem de quantidades significativas de água, que 
podem ser utilizadas para o combate a incêndios ou como reserva hídrica para objetivos de produção. 

EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS
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NUOVO ELEVETOR TANK também pode ser utilizado para criar sistemas de contenção e laminação das águas pluviais 
no contexto das estruturas viárias, para prevenir potenciais problemas para a viabilidade. A estrutura modular permite 
inclusive a inserção do sistema junto de superfícies curvas ou de formas irregulares de modo simples e rápido. A alta 
resistência às cargas permite a instalação em zonas sujeitas a tráfico pesado. 

NUOVO ELEVETOR TANK permite a construção de tanques subterrâneos em jateamento de betão, para a 
acumulação da água pluvial que será, então, utilizada como reserva em caso de incêndio. O sistema também pode ser 
personalizado com uma câmara para o alojamento de bombas.

INFRAESTRUTURAS E OBRAS VIÁRIAS

TANQUES DE ACUMULAÇÃO PARA O COMBATE 
A INCÊNDIOS
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GEOCELL

SISTEMA DE DRENAGEM DE ALTA
CAPACIDADE DE ESCOAMENTO HORIZONTAL

DRENANTE
RESISTENTE
VERSÁTIL
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GEOCELL VANTAGENS

Grelha de alta resistência para a drenagem difusa das águas.

VELO
 
A leveza e a simplicidade de 
instalação permitem uma 
intervenção rápida e segura.

VERSÁTIL 
 
GEOCELL pode ser 
utilizado em diferentes 
contextos para drenar as 
superfícies com eficiência 
ou proteger estruturas 
subterrâneas.

ENCAIXE 
 
O encaixe inovador permite girar o 
elemento até obter uma inclinação de 
90° com relação à horizontal. 

CAPACIDADE
A grelha GEOCELL é capaz de 
conter até mais de 27 litros de 
água por metro quadrado de 
superfície graças a um alto índice 
de espaços vazios.

RESISTENTE
A estrutura em células e 
“contracélulas” alternadas 
confere a GEOCELL uma 
alta resistência à flexão e 
à compressão, para uma 
instalação inclusive sob áreas 
sujeitas ao trânsito de meios 
pesados. 

DRENANTE
A água pode escorrer no interior da 
estrutura de GEOCELL muito mais 
rapidamente se comparado a um leito 
em cascalho, garantido uma eliminação 
mais eficiente.
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GEOCELL A SOLUÇÃO

PAVIMENTAÇÕES
CAMPOS ESPORTIVOS
CAMPOS DE GOLF
ÁREAS VERDES SUSPENSAS
OBRAS GEOTÉCNICAS

GEOCELL é um painel modular em PP regenerado 
estudado para a realização de drenagens horizontais ou 
verticais para a eliminação eficaz das águas meteóricas. 
Dependendo do tipo de instalação, GEOCELL pode 
favorecer o afastamento da água do perfil do solo evitando 
o alagamento das superfícies, prevenir a estagnação das 
águas protegendo as estruturas subterrâneas, melhorar 
a drenagem em contextos em que ela se mostra difícil 

e restaurar o ciclo hidrológico natural contribuindo para 
a recuperação das camadas aquíferas. A estrutura 
geocelular do painel combina leveza e uma alta resistência 
mecânica, garantindo inclusive o trânsito de meios 
pesados. GEOCELL é a solução alternativa aos métodos 
tradicionais para a drenagem difusa das águas.
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*Respeita os requisitos da DIN1072 para a classe de carga SLW60

GEOCELL
58 x 58 x H3

PP
91
64

27,6
0,97
95*
100
300

120 x 120 x H240

Dimensões (cm)
Material

Índice de espaços vazios (%)
Porc. vazios superf.

Capacidade (l/m2)

Peso por peça (Kg)
Carga de ruptura (t/m2)

m2 embalagem
Nº de peças embalagem

Dim. embalagem (cm)

DADOS TÉCNICOS DE GEOCELL 

ENCAIXE ESPECIAL

TEMPO ESTIMADO DE ASSENTAMENTO: 100 M2/H/
OPERÁRIO

Geocell dispõe de um encaixe inovador que permite a rotação 
mútua de um painel com relação ao outro até uma inclinação 
máxima de 90°. Mesmo com o painel inclinado, o encaixe garante 
uma conexão estável dos elementos. 
Os painéis são conectados primeiramente entre si por 
sobreposição e encaixe; em seguida, é possível inclinar um dos 
dois elementos com base nas exigências.  
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GEOCELL O CONCEITO

DEPOIS

ANTES

Em comparação com os sistemas tradicionais, GEOCELL otimiza a drenagem das superfícies, garantindo uma 
eliminação mais rápida e eficiente. Desse modo, evitam-se problemas de estagnação ou escoamento de água 
na superfície, assim como fenómenos de erosão ou a elevação da pavimentação, em especial se o terreno tiver 
características de drenagem fracas.
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O cascalho permite um movimento principalmente 
monodirecional da água, do alto para baixo. À medida 
que o terreno se satura (em especial se tiver uma 
permeabilidade médio-baixa), o movimento é impedido e a 
água permanece na superfície.  

GEOCELL, por sua vez, permite um movimento 
bidirecional, tanto na vertical quando ao longo da 
pendência da pavimentação, veiculando a água em 
direção à rede de drenagem. Desse modo, mesmo se o 
terreno estiver saturado e a infiltração for inibida, a água 
pode escorrer horizontalmente, evitando o entupimento do 
conjunto. 

SEM GEOCELL 

PERCENTUAL DE ESPAÇOS
VAZIOS PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO

COM GEOCELL 

COMPARAÇÃO COM O CASCALHO

91%

PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO 3 VEZES INFERIOR

30%

GEOCELL

GEOCELL

CASCALHO
1/3 H H

CASCALHO
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PREPARAÇÃO DAS 
FUNDAÇÕES 
Aplicação de um fundo em 
material com boas capacidades de 
sustentação, bem compactado, de 
natureza e espessura variáveis de 
acordo com a aplicação.

ASSENTAMENTO 
DE GEOTECIDO DE 
PROTEÇÃO  
Cobertura de Geocell com uma nova 
camada de geotecido para a 
manutenção da estrutura de alto 
índice de espaços vazios.

PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO

ASSENTAMENTO

ASSENTAMENTO DE 
GEOTECIDO 
Aplicação de um geotecido de 
apoio sobre toda a superfície de 
intervenção.

RECOBRIMENTO 
Aterramento do sistema com areia 
ou terra vegetal de acordo com a 
aplicação desejada.

ASSENTAMENTO DE 
GEOCELL
Assentamento manual da grelha.

RESULTADO FINAL 
Realização do acabamento previsto 
(pavimentação, grama sintética...).

21

4 5

3

6

Pavimentação

Fundamentação de sustentação

Terreno existente

Geocell

Geotecido

Camada de acamação
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GEOCELL permite criar um intervalo abaixo de superfícies pavimentadas permeáveis, incrementando os seus 
desempenhos de drenagem. Devido à sua estrutura, GEOCELL garante uma drenagem tanto na direção vertical, 
favorecendo a infiltração da água da chuva no subsolo, quanto na direção horizontal, permitindo, em caso de terrenos 
pouco permeáveis, uma liberação gradual na rede de escoamento. A alta resistência mecânica permite o seu uso inclusive 
sob áreas de tráfico pesado e implica uma redução significativa do conjunto de assentamento da pavimentação. 

PAVIMENTAÇÕES

Geocell
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A instalação de GEOCELL permite evitar os fenómenos de estagnação da água em superfícies esportivas como campos 
de futebol com grama natural ou sintética, campos de golfe e campos de tênis. O sistema cria uma drenagem difusa 
das águas pluviais que garante a prática esportiva mesmo em situações de tempo húmido, sem que o desempenho 
seja comprometido pelas más condições do fundo, e permite secar as superfícies com rapidez. A alta capacidade de 
sustentação de GEOCELL permite ainda evitar o emprego de espessuras significativas de cascalho para a realização 
das fundamentações. 

GEOCELL permite drenar as águas pluviais de modo difuso também nos campos de golfe, de modo a evitar a formação 
de áreas em que haja água estagnada. Devido à possibilidade de rotação mútua das grades, o produto pode ser 
instalado inclusive em zonas com alterações de pendência, de modo a seguir as depressões do terreno e manter a 
configuração prevista para o campo.  

CAMPOS ESPORTIVOS

CAMPOS DE GOLF

Geocell

Geocell
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Devido à sua alta resistência mecânica e boa capacidade de drenagem, GEOCELL também pode ser utilizado como 
substrato drenante na realização de jardins suspensos ou canteiros para plantas em cimento. O painel permite 
uma rápida eliminação da água pluvial que escoa pelo terreno, garantindo a proteção da manta impermeabilizante 
e a prevenção de poças d’água, danosas para a vegetação. Devido ao encaixe que permite a rotação dos painéis, 
GEOCELL também pode ser posicionado ao longo de superfícies verticais ou inclinadas. 

ÁREAS VERDES SUSPENSAS

Geocell
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GEOCELL pode ser utilizado para realizar drenagens horizontais ou verticais para a proteção de fundações e muros 
contra terra. A presença de GEOCELL permite reduzir as pressões hidrostáticas presentes no terreno e evitar a 
penetração de água no interior das estruturas, protegendo as mantas impermeáveis. A grande resistência mecânica 
da estrutura geocelular combate cm eficiência as pressões laterais do terreno, mantendo a eficácia do sistema de 
drenagem ao longo do tempo. 

OBRAS GEOTÉCNICAS

Geocell
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