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RESUMO 

O objetivo desse trabalho é avaliar o comportamento hidrológico de um poço de 

infiltração como técnica de controle de drenagem pluvial na fonte. Para isso foi construído o 

dispositivo que recebe as águas provenientes de 180,55 m² correspondentes à área 

impermeável de um edifício localizado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O 

monitoramento da precipitação se deu por meio de pluviógrafo instalado na estação 

meteorológica da UFSCar. Os níveis de água no interior dos poços foram obtidos utilizando 

um sensor de nível. As vazões afluentes foram medidas com vertedor triangular e sensor de 

nível instalados em canaleta construída à montante do poço. As vazões de saída foram obtidas 

por balanço hídrico. Fez-se a modelagem hidrológica empregando o modelo de Puls 

modificado utilizando valores de permeabilidade constante no tempo. Os valores de 

permeabilidade foram ajustados por regressão não-linear. Foram monitorados três eventos de 

chuvas. O modelo de Puls apresentou bons ajustes aos dados experimentais para 

condutividade hidráulica constante (média de R² de 0,93) 
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INTRODUÇÃO 

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

destacam-se por requererem uma área pequena para sua implantação. Sua função é infiltrar as 

águas pluviais diminuindo o volume do escoamento superficial e amortecendo os picos de 

vazão que possam atingir o sistema de drenagem convencional e, assim, evitar enchentes.  

No Brasil a aplicação destas estruturas é prevista em diversas leis municipais. No caso 

do município de São Carlos - SP a lei número 13.246 de 27 de novembro de 2003 dispõe e 
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regulamenta a construção de reservatórios de detenção ou retenção das águas pluviais em 

conjuntos habitacionais, áreas comerciais e industriais, loteamentos ou parcelamentos em 

áreas urbanas para prevenção de inundações (SÃO CARLOS, 2003). Além disso, a lei nº 

15.958/2011, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município, estabelece que 

as águas pluviais deverão ser encaminhadas até o poço de retenção ou infiltração contido no 

próprio lote na razão de  5 litros/m² de área impermeabilizada (SÃO CARLOS, 2011). 

Estudos sobre poços de infiltração foram realizados por Reis, Oliveira e Sales (2008), 

que construíram um poço de infiltração de água pluvial experimental no campus da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) visando obter os parâmetros de projeto necessários a 

sua concepção; por Peixoto (2011), que comparou o volume estimado da água infiltrada 

obtida por meio de uma técnica de dimensionamento proposta por ele com um volume 

medido em um ensaio de infiltração; por Carvalho (2008), que dimensionou poços de 

infiltração considerando que o volume de aporte é igual à intensidade da chuva multiplicada 

pela área de contribuição e pela duração da chuva; e por Angelini Sobrinha (2012), que  

construiu, monitorou e modelou um poço de infiltração com volume de 4 m
3
 no campus da 

UFSCar. 

A fim de contribuir com as pesquisas relacionadas a poços de infiltração, este trabalho 

avalia o comportamento hidrológico de um poço de infiltração como técnica compensatória 

de controle na fonte por meio de monitoramento e modelagem de um poço construído em 

escala real.  

METODOLOGIA 

Concepção e funcionamento do poço de infiltração 

O poço de infiltração foi construído no campus da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), situada no município de São Carlos - SP, região central do Estado de São Paulo, 

cerca de 240 km da capital do Estado.  

Na construção do poço foram utilizados 4 anéis de concreto de 1,10m de diâmetro 

interno e, externamente aos anéis, foi colocada uma camada de brita de 10 cm. A 

profundidade do poço é de 2,0 m abaixo da tampa de concreto e o volume de armazenamento 

é de 2,35 m³. As águas pluviais que alimentam o poço são provenientes de um telhado de 

180,55 m².  

O funcionamento do poço de infiltração está ilustrado na Figura 1. Antes de entrar no 

poço, a água passa por um filtro de geotêxtil e uma camada de 15 cm de brita que está acima 
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da tampa de concreto perfurada (Figura 1c). No fundo do poço há também uma camada de 6 

cm de brita e manta geotêxtil. Além da infiltração pelo fundo, existem furos nas paredes dos 

anéis de concreto para que a infiltração ocorra também através da parede. Existe ainda uma 

camada de 10 cm de brita entre os anéis (Figura 1b) revestidas externamente de manta 

geotêxtil para evitar o contato com o solo. A brita lateral tem a função de facilitar o 

espalhamento da água em toda a superfície da parede. Os filtros de geotêxtil (parede, fundo e 

tampa) têm a função de reter o material particulado fino presente no escoamento superficial, 

evitando assim, a colmatação prematura do sistema.  

 

Figura 1- Funcionamento do poço de infiltração (A), brita na lateral dos anéis (B), e tampa perfurada (C)     

Monitoramento do poço de infiltração 

O equipamento utilizado para medir as precipitações foi um pluviógrafo eletrônico 

instalado na Estação Meteorológica da UFSCar. As medidas das vazões afluentes à estrutura 

foram realizadas com auxílio de vertedor triangular e de medidor de nível (Figura 2). Obtidos 

os níveis de água na canaleta nos intervalos de tempo de 1 minuto, calcularam-se pela 

Equação de Thompson (Porto, 2006) as vazões afluentes. Para o monitoramento do nível de 

água no interior do poço foi utilizado um sensor de nível eletrônico, instalados em tubo de 

PVC perfurado dentro do poço (Figura 3). Neste trabalho foram selecionados 3 eventos para 

avaliação do comportamento hidrológico.  
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Figura 2- Canaleta, vertedor e medidor de nível         Figura 3- Monitoramento de nível de água no poço  

Modelagem utilizando o modelo de Puls modificado 

As vazões de entrada e os níveis de água medidos nos eventos foram modelados pelo 

método de Puls. Cada evento monitorado foi considerado desde o enchimento da estrutura até 

seu total esvaziamento. 

Na modelagem foram obtidas as curvas cota x volume para cada evento monitorado. A 

variação do volume armazenado para cada intervalo de tempo foi obtida integrando-se a 

equação de continuidade no tempo t, resultando na Equação 1 (BAPTISTA; NASCIMENTO; 

BARRAUD, 2005). 

∫      
 

  
   ∫        

       

   
∫       
       

   
          Eq. 1  

Reescrevendo na forma de diferenças finitas, obtém-se (Equação 2): 

       

  
                 

   

  
                             Eq. 2 

As incógnitas, portanto, são os volumes e vazões em    ;        e     , que podem ser 

obtidas resolvendo-se iterativamente as equações 2 a 4 e a relação entre Q versus 2V/dt+Qs, 

construída a partir da relação entre o N.A. no poço e o volume e a descarga no solo 

(CUDWORTH JÚNIOR, 1989). As vazões de saída foram separadas nas parcelas de fundo e 

parede, pois o nível varia com o tempo (h(t)). 

                   Eq. 3 

  (    )                 Eq. 4 

      ∑   
 
                Eq.5 

 

Em que: Qf = a vazão de infiltração pelo fundo do poço (m
3
/s); k = a condutividade 

hidráulica à saturação, usado como parâmetro de ajuste do modelo aos resultados 

experimentais (m/s); Af = a área de fundo do poço (m
2
); D = o diâmetro do poço (m); 

Qp(h(t)) = a vazão de infiltração pelas paredes do poço (m
3
/s), a qual depende do nível de 

água (h) em cada intervalo discretizado de tempo (t); e h(t) = o nível de água no poço (m) 

para cada intervalo de tempo t discretizado em intervalos de tempo de 1 min. 
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Os valores de K foram otimizados (Ko) para cada evento de chuva por meio de 

regressão não linear, método que minimiza o valor da função objetivo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 são apresentados três eventos monitorados. Nela estão contidas as alturas 

precipitadas; as durações e intensidades das precipitações observadas; os períodos de retorno, 

calculados a partir da equação IDF da cidade de São Carlos – SP; os volumes e níveis 

máximos atingidos dentro dos poços; e os tempos de enchimento e de esvaziamento do poço. 

Tabela 1- Características dos eventos de chuva 

Evento 

Altura 

precipitada 

(mm) 

Intensida

de 

(mm/h) 

Duração 

(min) 

Periodo 

de 

retorno 

(anos) 

Vol. 

máximo 

atingido  

(m³) 

Tempo 

de 

enchime

nto 

(min) 

Tempo de esvaziamento 

(min e h) 

1 13,20 39,60 20 0,3 0,91 18 163 ou 2,72 

2 21,84 43,68 30 1,1 1,82 28 357 ou 5,95 

3 40,89 27,88 118 4,1 1,82 85 225 ou 3,75 

 

Com relação aos critérios de dimensionamento hidrológicos, observa-se na Tabela 1 

que os períodos de retorno das chuvas foram inferiores a 4,1 anos, tais valores sugerem que o 

método proposto por PMSC, de 5L.m² é recomendado, uma vez que esse Tr está dentro da 

faixa de valores recomendados (2 a 10 anos). Entretanto, se o dimensionamento fosse 

realizado pelo método das chuvas, considerando um coeficiente de segurança que reduz a área 

de infiltração das paredes pela metade e do fundo totalmente, o volume de armazenamento 

seria bem maior e possivelmente ocorreria transbordamento. Por questões práticas o volume 

de armazenamento útil do poço, de 2,35 m³, é maior que o recomendado por PMSC, portanto 

estima-se que o tal volume (5L.m²) subdimensiona o poço de infiltração.  

Utilizando os valores de Ko otimizados, a modelagem apresentou bons ajustes, com R² 

próximos de 1. Os gráficos representativos da modelagem dos eventos 1, 2 e 3 do poço de 

infiltração são apresentadas nas Figuras 4,5 e 6, respectivamente. 
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Figura 4- Modelagem Puls evento 1 

 
                Figura 5- Modelagem Puls evento 2 

 

 

 
Figura 6- Modelagem Puls evento 3 

 

Evento 1: 

ko (mm/h) = 1,45x10
-4

 

R² = 0,893 

 

Evento  2: 

ko (mm/h) = 7,58 x 10
-5

 

R² = 0,929 

 

Evento 3: 

ko (mm/h) = 9,6 x 10
-5

 

R² = 0,975 

 

CONCLUSÕES 

Esse trabalho avaliou o comportamento hidrológico de um poço de infiltração 

construído em escala real na Universidade Federal de São Carlos. Os dados medidos foram 

modelados pelo método de Puls e calibrados considerando permeabilidade constante no 

tempo e infiltração ocorrendo nas paredes e fundo do poço. 

O método de Puls apresentou coeficientes de determinação (R
2
) superiores a 0,89 nos 

eventos modelados utilizando valores de k otimizados de permeabilidade de solo. Os tempos 

de esvaziamento foram menores que 6h, bastante abaixo do recomendado pela literatura.  

Acredita-se que a manta geotêxtil utilizada como pré-tratamento contribuirá para o 

aumento da vida útil do poço. Essa manta será retirada posteriormente para realização de 

ensaios de colmatação. 
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