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Os poços de infiltração consistem em estruturas pontuais de controle na fonte, e destacam-

se por requerer uma área pequena para sua implantação. Sua função é infiltrar as águas pluviais e 

amortecer os picos de vazão que possam atingir o sistema de drenagem convencional e, 

consequentemente, diminuir o volume do escoamento superficial.  

Abordam-se o monitoramento e modelagem de um poço de infiltração construído em 

escala real no campus da UFSCar - São Carlos - SP por meio do método de Puls. O poço tem 

volume aproximado de 4,8 m³ para que a entrada de água passe por filtro na tampa (brita, geotêxtil, 

tampa metálica estrutural), anéis de concreto revestidos interna e externamente por camada de 

tijolos furados com o objetivo de garantir a passagem por toda área do geotêxtil interno e 

externamente aos anéis garantindo infiltração em toda a área da parede do solo.  

 

MONITORAMENTO E MODELAGEM  

Foi instalado um pluviógrafo eletrônico CAMPBEL na Estação Meteorológica da UFSCar 

a 400 m do poço. As medidas de vazões afluentes à estrutura foram realizadas com auxílio do 

vertedor triangular com um ângulo de abertura de α = 90º e do medidor de nível de um equipamento 

eletrônico “ISCO Teledyne”, modelo 4250. O vertedor e o sensor de nível foram instalados em uma 

canaleta de concreto próximo do poço. O sensor obedeceu a uma distância de 90 cm do vertedor, 

sendo esta seis vezes a máxima carga esperada (15 cm), conforme recomendado por Porto (1998). 

A vazão no vertedor foi calculada pela Equação de Thomson (PORTO, 1998). O nível de água 

dentro do poço foi medido com um sensor de nível eletrônico OTT, modelo Orpheus Mini, 

instalado em um tubo de PVC perfurado. A vazão de entrada foi determinada para intervalos de 1 

minuto em todos os eventos modelados.  

Para a modelagem pelo método de Puls utilizaram-se as vazões de entrada calculadas e os 

níveis de água medidos no poço, sendo o evento monitorado considerado finalizado quando do 

esvaziamento completo do poço. Obtiveram-se as vazões de saída e os níveis de água dentro do 

poço ao longo dos eventos. As equações 1, 2 e 3 foram empregadas para a determinação dos 

volumes e vazões de saída: 

 
Em que:  Vazão de saída (m³/s); R = Raio do poço (m); NA (t) = Nível de água em função do 

tempo (de 0 a 2 metros);  Área do fundo do poço (m²); K = Capacidade de infiltração do solo 

(m/s); V = Volume do poço (m³); I = Índice de vazios do poço (adimensional).  

Os ensaios de infiltração do solo foram realizados no poço de infiltração utilizando-se das 

precipitações dos meses do ano de 2011. O valor da capacidade de infiltração do solo encontrada 

nos ensaios foi denominada de K não otimizado (Kno) calculado para cada evento monitorado, 

conforme Equação 4 citada por Baptista, Nascimento & Barraud (2005). Os valores de K foram 

assumidos constantes para cada evento. 
 

 

Em que:  Capacidade de infiltração não otimizada 

(m/s);  Volume compreendido entre 75% e 25% 

da altura do poço (m³);  Superfície interna do poço 

até 50% da altura incluindo a base (m²);  Tempo 

em que o Na passa de 75% para 25% do Na máximo (s) 
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Para o cálculo da regressão não-linear utilizou-se o SOLVER do Excel, para as restrições 

de nível de 2 m e para os valores de Kno entre 10
-4 

e 10
-7

 m/s. A representatividade do modelo de 

Puls foi avaliada por meio da comparação dos níveis observados (obtidos pelo sensor de nível) com 

os níveis obtidos nas modelagens utilizando o valor de K otimizado (Ko) e não otimizado (Kno) e 

seus respectivos coeficientes de explicação.  

 

RESULTADOS 

O poço de infiltração experimental foi projetado, dimensionado e construído em escala real 

no campus da UFSCar e operado para controle do escoamento superficial direto proveniente de um 

telhado metálico de 241,8m².  

Fez-se o monitoramento do poço durante 11 meses, dos quais três eventos modelados são 

apresentados neste trabalho. Os eventos modelados e seus respectivos níveis máximos, os valores 

de K calculados e otimizados e seus coeficientes de explicação são apresentados na Tabela 1. Em 

decorrência da otimização de espaço para este resumo são apresentadas nas Figuras 1 e 2 duas 

modelagens pelo método de Puls. 

Tabela 1: Modelagens de eventos monitorados  
Evento Na max (m) Ko (mm/h) Coef. explicação Kno (mm/h) Coef. explicação 

1 0,65 35,71 0,94 17,61 0,43 

2 0,50 12,85 0,97 6,83 0,37 

3 0,63 17,32 0,98 8,93 0,37 

  

 
Figura 1: Modelagem do evento 1 com o valor de K 

otimizado de 35,71 mm/h e coeficiente de explicação de 

0,94 (A); valor de Kno de 17,61 mm/h e coeficiente de 

explicação de 0,43 (B) para o NA máximo de 0,65 m e 

total precipitado de 15,24 mm 

 
Figura 2: Modelagem do evento 2 com o valor de K 

otimizado de 12,85 mm/h e coeficiente de explicação de 

0,97 (A); valor de Kno de 6,83 mm/h e coeficiente de 

explicação de 0,37 (B) para o Na máximo  de 0,50 m e total 

precipitado de 24,13 mm 

 

CONCLUSÃO 

A representatividade do modelo de Puls pôde ser avaliada por meio dos coeficientes de 

explicação, sendo estes de 0,68 a 0,98 para os cálculos dos níveis obtidos pelo Ko e de 0,33 a 0,96 

para os níveis obtidos pelo Kno. Os eventos mais representativos para a modelagem Puls foram 

aqueles apresentados neste trabalho cujos coeficientes foram de 0,94 a 0,98 para Ko e de 0,37 a 

0,43 para Kno, sendo que os valores de níveis obtidos pelo cálculo do Ko (regressão não linear) 

obtiveram melhor ajuste na modelagem.  
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