
 
 

1 
 

Aplicação do método de PULS modificado em poço de infiltração para 

modelagem hidrológica 

 

Use of modified Puls´ method to hydrological modelling of soakaway pit 
 

Loide Angelini Sobrinha; Ademir Paceli Barbassa; Rodrigo Braga Moruzzi 
 

Palavras-chave: PULS, poço de infiltração. 

Key Words: PULS, soakaway pit 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os poços de infiltração consistem em estruturas pontuais do escoamento superficial na fonte, 

e destacam-se por requerer uma área pequena para sua implantação. As principais funções das 

técnicas compensatórias de drenagem urbana sobre as medidas convencionais, compostas por rede 

de macro e microdrenagem, são: regularizar o escoamento superficial, reduzir as vazões das redes 

de drenagem, preservar o tempo de concentração das águas nas bacias hidrográficas e remover 

poluentes (URBONAS e STAHRE, 1993; BAPTISTA et al., 2005; CANHOLI, 2005). 

O monitoramento destas técnicas por meio de equipamentos de medição (pluviógrafos, 

medidores de vazão e de nível) permite empregar a modelagem do sistema e avaliar seu 

comportamento.  A modelagem de técnicas compensatórias de infiltração foi realizada por Angelini 

Sobrinha (2012), Lucas (2011), Lima (2009) e Graciosa et al. (2008). Os autores verificaram a 

representatividade de modelos hidrológicos por meio do monitoramento das estruturas de 

infiltração em operação. Para tanto, a modelagem torna-se uma ferramenta importante para realizar 

análises de viabilidade de implantação destas técnicas. Assim, esse artigo teve como objetivo 

aplicar o Método de PULS Modificado para avaliar o comportamento de um poço de infiltração 

construído em escala real. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O sistema de infiltração construído em escala real para controle do escoamento superficial 

direto está localizado no campus da UFSCar em São Carlos – SP, situado na região central do 

Estado de São Paulo, cerca de 240 km da capital do Estado. O poço tem volume aproximado de 3,6 

m³ com sistema de condução das águas em canaletas gramadas e a céu aberto. Na sua concepção 

previram-se: tampa metálica com filtros de geotêxtil, areia e brita; anéis de concreto; camadas de 

tijolo furado interna e externamente aos anéis; mantas de geotêxtil internamente ao poço e junto à 

parede do solo. 
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Para condução da água pluvial parte da instalação predial foi desconectada da rede e foram 

construídas canaletas gramadas, utilizadas para escoar as águas provenientes do prédio até a 

entrada o poço de infiltração. As canaletas seguiram o princípio de desenvolvimento de baixo 

impacto, na medida em que foram integradas a paisagem local, desempenhando o papel de 

condução da água por dispositivo permeável, com cobertura vegetal, e auxiliando na redução de 

velocidade e na retenção de sólidos. O esquema de funcionamento do poço segue as seguintes 

etapas: Coleta do escoamento pluvial do telhado do prédio até as canaletas gramadas; Condução 

das águas precipitadas pelas canaletas gramadas até o vertedor triangular; Medição das vazões de 

entrada; Passagem pelo meio filtrante composto por areia, geotêxtil e brita; Passagem pelo 

geotêxtil interno ao poço em toda a área das paredes e pelo fundo; Passagem pelos furos dos anéis 

de concreto e distribuição pelas camadas de tijolos internos e externos; Passagem pelo geotêxtil 

externo; Infiltração no solo das paredes e do fundo do poço. 

As vazões de entrada no poço foram obtidas por meio de um vertedor triangular instalado próximo 

ao poço, juntamente com um medidor de vazão ISCO Teledyne, modelo 4250, calibrado. As alturas 

de chuva foram obtidas por um pluviógrafo eletrônico (Campbell) instalado no campus da UFSCar. 

O nível de água dentro do poço foi monitorado com um sensor de nível eletrônico da marca OTT, 

modelo Orpheus Mini, instalado no tubo de PVC perfurado.  

O método de PULS foi utilizado por Kuo et al. (1989) para dimensionamento de trincheiras 

de infiltração, variando sua geometria e verificando o nível de água armazenada, por Silva et al. 

(2009) para modelagem de uma trincheira e uma vala de infiltração e por Lucas, Barbassa e 

Moruzzi (2013) para modelagem de um sistema composto por filtro, vala e trincheira de infiltração. 

A função auxiliar, constituída pela curva cota-vazão foi construída a partir da vazão de descarga 

e do volume do poço de infiltração para diferentes valores de NA, conforme Equações 1 e 2. 
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Em que: Q(t) = vazão de infiltração (m³/s); NA(t) = nível de água medido no tempo t; k = 

condutividade hidráulica do solo (m/s); V(t) = volume do poço de infiltração (m³); R = raio da 

seção transversal do poço de infiltração (m); Ɛ = índice de vazios calculado para o poço 

(adimensional) igual a 0,72. A Equação 3 resulta da adaptação do método de Puls. A Equação 4 foi 

empregada para determinação de kmedido. 
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A Equação 3 foi empregada para cada evento monitorado com intervalo de tempo (Δt) de 1 

minuto. Consideraram-se como eventos longos aqueles em que o tempo de esvaziamento da 

estrutura foi maior que o intervalo entre chuvas, ou seja, quando as águas de uma determinada 
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chuva afluem ao poço na condição de V(t)≠0, alterando a tendência da curva NA(t). Os demais 

foram denominados eventos curtos. 

A condutividade hidráulica do solo foi assumida constante para um mesmo evento. Seu valor 

foi obtido de duas formas, direta e indiretamente. A forma direta foi obtida por meio da equação 

citada por PRATT et al., (1992). Sendo assim, obteve-se para cada evento o valor de kmedido no 

poço de infiltração. Já na forma indireta, k foi empregado como parâmetro de ajuste da Equação 3, 

por regressão não linear, tendo por base os valores de NA(t) monitorados durante os eventos. Para 

esse caso, k foi denominado ko. A restrição aplicada ao procedimento numérico referiu-se a faixa 

de valores de condutividade hidráulica comumente encontrada para o tipo de solo em que a 

estrutura foi implementada. O nível de água máximo também foi aplicado como restrição no 

procedimento numérico. No decorrer do evento o valor de ko também foi considerado constante. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram monitorados 11 eventos de chuva simuladas nos períodos de 24 de fevereiro de 2011 a 

21 de janeiro de 2012, conforme Tabela 1. A profundidade útil máxima do poço é de 1,7 m 

(correspondendo a 1,5 m do poço e a 0,2 m do filtro da tampa), mas como houve rebaixamento de 

0,3 m em relação à superfície do solo, o nível máximo de água pode chegar a 2 m sem 

extravasamento da estrutura.  

Pode-se observar na Tabela 1 eventos com NA que variam de 0,39 m a 1,94 m. No evento 3 

os valores de nível de água obtidos por meio do uso da Equação 3 foram todos superestimados em 

cerca de 60%, tanto para kmedido quanto para ko e no evento 5 novamente  a determinação por meio 

do valor de ko representou melhor os resultados medidos de nível no interior do poço de infiltração. 

No evento 6 , com coeficiente de determinação de 0,94 e coeficiente angular de 1,04 (para 

quociente calculado/medido), indicando superestimação média de cerca de 4%.  Os valores dos 

coeficientes de permeabilidade do solo Kmedido e Ko calculados para os eventos supracitados e as 

funções matemáticas que representam a relação dos níveis observados e os níveis calculados com o 

Kmedido, e ainda dos níveis observados com os níveis calculados pelo Ko também são apresentadas 

na Tabela 1.Tabela 1 - Valores de Ko e Kmedido e respectivos coeficientes de determinação 

Tipo de 
Evento 

NA max. 
observado 

Evento kmedido 
(mm/h) 

Coeficientes de determinação e angular para a 
relação entre NA observado (x) e NA 

calculado (y) por meio do kmedido 

ko 
(mm/h) 

Erro 
médio(%)* 

Coeficientes de determinação e angular para a 
relação entre NA observado (x) e NA 

calculado (y) por meio do ko 

Erro 
médio(%)* 

    y R²   Y R²  

Evento 
Longo 

1,94 2 17,03 1,94x 0,58 51,46 
104 

0,78x 0,68 
-57 

Evento 
Longo 

1,94 3 25,93 2,27x 0,76 78,02 
180 

 
0,93x 0,82 

-41 

Evento 
Longo 

1,90 5 12,19 1,86x 0,69 27,78 
104 

1,05x 0,80 
-12 

Evento 
Longo 

1,60 7 7,4 1,13x 0,33 12,11 
67 

0,89x 0,92 
-2 

Evento 
Longo 

0,49 10 5,98 1,14x 0,38 9,63 
33 

0,95x 0,96 
-2 

Evento 0,55 1 17,22 1,16x 0,65 31,79 35 0,92x 0,97 -8 
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Curto 

Evento 
Curto 

0,65 4 17,61 1,39x 0,43 35,71 
69 

1,04x 0,94 
2 

Evento 
Curto 

0,50 6 6,83 1,27x 0,37 12,85 
 48 

1,00x 0,97 
2 

Evento 
Curto 

0,72 8 5,96 1,10x 0,40 9,47 
34 

0,93x 0,95 
-3 

Evento 
Curto 

0,63 9 8,93 1,30x 0,37 17,32 
58 

1,00x 0,98 
-1 

Evento 
Curto 

0,39 11 14,49 1,06x 0,40 21,84 
21 

  
0,95x 0,91 

1 

* Erro determinado usando como referência o valor de nível de água medido maior que 0,1 m, considerando todo o conjunto de resultados, ou seja, para 
os tramos ascendente e descendente da curva que representa o nível de água no interior do poço de infiltração. 

 

 Em termos gerais percebe-se também que os maiores valores de erro, para a condutividade 

hidráulica ajustada (ko), ocorreram para os maiores valores de N.A, nos eventos longos. Nota-se 

também que os valores otimizados de ko foram todos maiores quando comparados àqueles medidos 

no poço de infiltração (kmedido), provavelmente devido a assimetria positiva, característica do 

hidrograma de saída do poço de infiltração. 

Evidentemente, deve-se considerar que a aplicação do método de PULS tal como apresentado 

pressupõe condutividade hidráulica constante, não refletindo a verdadeira variação dessa grandeza 

a qual depende fundamentalmente do umedecimento do solo, seja em eventos consecutivos ou de 

longa duração.  

 Tais hipóteses podem ser responsáveis pelas limitações de representatividade do modelo em 

todos os eventos monitorados, impossibilitando as simulações contínuas e a representação dos 

efeitos de redução das taxas de infiltração,  que atuam sobre os níveis de armazenamento e tempos 

de esvaziamento do sistema e interferem nos resultados da modelagem.  

4. CONCLUSÃO 

A determinação dos valores da condutividade hidráulica, quando esta foi utilizada como 

parâmetro de ajuste (ko) apresentou melhor conjunto de resultados, com erro na faixa de -57% a 

2%. Dentre estes, os eventos com maiores valores de precipitação antecedente tendem aos menores 

erros para ko. Eventos curtos são melhores representados com erros de -8% a 2%. Para o valor da 

condutividade hidráulica determinada a partir da medida no poço de infiltração (kmedido) o erro 

médio variou de 21% a 180%. Em termos gerais percebe-se também que os maiores valores de 

erro, para a condutividade hidráulica ajustada (ko), ocorreram para os maiores valores de N.A, nos 

eventos longos e medidos.  
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