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RESUMO 

A determinação do tempo de esvaziamento de um reservatório é um problema clássico da 

mecânica dos fluidos e que aparece, com certa frequência, em situações de interesse da 

Engenharia. Para reservatórios com formas geométricas prismáticas, como cilíndricos ou em 

forma de paralelepípedo, soluções são apresentadas. No entanto reservatórios de formas 

variadas apresentam dificuldade na determinação seu tempo de esvaziamento, evidenciada pelo 

cálculo da taxa de variação temporal do volume de líquido contido no reservatório. Neste 

sentido propõe-se a criação de uma rotina computacional capaz de determinar o tempo de 

esvaziamento para um reservatório de geometria qualquer, utilizando dois métodos diferentes 

de integração numérica (Método dos Trapézios e o Método de Runge-Kutta de 4ª ordem). As 

soluções analíticas obtidas, para alguns casos de geometria do reservatório, são utilizadas para 

comparação dos tempos de esvaziamento calculados. Pelos erros relativos obtidos, pode-se 

dizer que a rotina proposta, escrita em linguagem compatível com programa GNU Octave, 

fornece resultados condizentes com o tempo de esvaziamento analítico e pode ser estendido 

para o caso de reservatórios com forma qualquer.  

Palavras-chaves: Reservatórios; Tempo de esvaziamento; Métodos de integração 

numérica; Distribuição. 
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1 INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO 

Reservatórios são estruturas cuja função básica é o armazenamento de determinado líquido 

(SCHEFFER, 2010). Os primeiros reservatórios de que se tem registro são as cisternas 

construídas em rochas sãs, há pelo menos 25 séculos A.C., que armazenavam a água da chuva 

(KIRBY et al.,1956). 

Com o passar do tempo e o avanço tecnológico da humanidade, enumeram-se mais usos para 

os reservatórios. Estas estruturas não somente reservam água, como também produtos 

alimentícios ou hidrocarbonetos (GUERRIN, 2003). Logo tais estruturas possuem aplicações 

em várias engenharias, dentre elas; a engenharia agrícola, civil, industrial, e etc. 

No que tange à geometria dos reservatórios, suas restrições, dependem da sua finalidade, da 

natureza do que será armazenado, e da concepção do projetista. Portanto, a forma do 

reservatório pode ser prismática ou totalmente irregular. Muitas vezes a forma, embora 

irregular, pode ser aproximada a uma seção trapezoidal, tronco de pirâmide, etc. 

Existem situações em que um determinado líquido precisa ser descartado de um reservatório, 

sendo esta, por exemplo, uma circunstância corriqueira na prática industrial, conforme destaca 

Souza (2004). Para tal, instala-se no fundo, ou na parede, do reservatório um orifício, definido 

como uma abertura de perímetro fechado, de forma geométrica definida (circular, retangular, 

triangular, etc.), pelo qual o líquido escoa em virtude da energia potencial que possui (PORTO, 

2006). 

O tempo de esvaziamento envolvendo reservatórios é um problema clássico da mecânica dos 

fluidos, que pode aparecer em diversas situações de interesse prático nas engenharias. Tal 

problema pode ser resolvido aplicando-se a equação do balanço de massa em sua forma integral 

(FOXY et al.,2009). Todavia, quando a área de um reservatório, definida por um plano paralelo 

ao do solo, não é mais uma constante em relação à altura (seção irregular) sua solução não é 

mais direta. Para geometrias complexas, a integração da taxa de variação de massa no volume 

de controle não é trivial. Uma das formas de resolver esta integração é através de métodos 

numéricos, como os métodos dos Trapézios ou métodos de Runge-Kutta. 
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 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo geral estabelecer o tempo de esvaziamento de 

reservatórios, de geometria qualquer. Para isto, os objetivos específicos são: 

• implementar uma rotina numérica para determinar o tempo de esvaziamento de reservatórios; 

• determinar o tempo de esvaziamento analítico em reservatórios de formas comumente 

adotadas; 

• comparar o tempo de esvaziamento obtido de maneira analítica com de tempo obtido de forma 

numérica. 

 

  



Tempo de Esvaziamento para Reservatórios com Geometria Qualquer 8 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 RESERVATÓRIOS 

De acordo com Cheug (2007), reservatórios são estruturas utilizadas para o armazenamento ou 

transporte de produtos de natureza líquida ou sólida (em forma de grãos ou pó). Estas estruturas 

podem ser construídas de diversos materiais, entre eles: plástico, metal, orgânico (madeira), 

entre outros. 

O termo reservatório, para o armazenamento de sólidos, é comumente utilizado para 

equipamentos agrícolas. Reservatório é também sinônimo de silo, e segundo Cheung (2007), 

silo é uma unidade de armazenagem e contempla também máquina para processamento, 

conservação, mistura e transporte. A diferença entre o silo propriamente dito, utilizado 

comumente para se armazenar produtos granulados e o reservatório está no tamanho, sendo os 

silos proporcionalmente maiores (CHEUNG, 2009).  

Em se tratando do armazenamento de líquidos, a utilização de reservatórios é comum em obras 

de Engenharia Civil (RAMOS, 2010). Reservatórios são usuais, do ponto de vista de 

Engenharia Civil, em: 

 Estações de Tratamento de Águas (E.T.A.), responsáveis por tornar as águas, 

provenientes dos mananciais, potáveis e destiná-las para consumo (TSUTIYA, 2006); 

 Estações de Tratamentos de Esgoto (E.T.E.), cuja função é coletar e tratar as águas 

residuais de origem doméstica e/ou industrial com o destino de serem escoadas para um 

corpo hídrico ou ser reutilizadas para usos domésticos (JORDÃO E PESSOA, 2009); 

 Reservatórios de Acumulação, cuja finalidade é atender às necessidades de consumo 

nas épocas em que a vazão do curso de água não é suficiente; 

 Reservatórios de Distribuição, usados no abastecimento de determinada comunidade, é 

construído para garantir a quantidade de água necessária, melhorar as condições de 

pressão da água na rede de distribuição e constituir uma reserva contra incêndio. 
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 TIPOLOGIA DOS RESERVATÓRIOS 

Os reservatórios podem ser classificados de formas diferentes, dependendo dos critérios 

adotados para tal. As classificações consideram, geralmente, a função, o fluido a ser reservado 

e o modelo estrutural do reservatório (SCHEFFER, 2010). Considerando como líquido 

armazenado apenas água, serão apresentadas algumas classificações com o intuito de 

contextualizar o estudo. 

Segundo Hanai (1981), os reservatórios podem ser classificados em três critérios: finalidade, 

tamanho e sistema construtivo:  

a) quanto à finalidade, os reservatórios são classificados em de acumulação ou de 

equilíbrio;  

b) quanto ao tamanho, classifica-os em pequenos, com capacidade até 500 m3, em médios 

com volume até 5000 m3, e em grandes aqueles com capacidade maior que 5000 m3;  

c) quanto aos sistemas construtivos, distingue-se os reservatórios em elevados, enterrados 

e apoiados no solo, como uma solução intermediária entre esses dois últimos que são os 

semi-enterrados. 

 FORMAS COMUMENTE ADOTADAS 

As formas mais comuns dos reservatórios, em planta, são circulares ou retangulares 

(TSUTIYA, 2006). Inicialmente, utilizou-se a forma circular para acúmulo de água, com cascas 

cilíndricas. No entanto, a necessidade de grandes armazenamentos, não só de água como de 

outros produtos, tornou importante o estudo econômico mais aprofundado dessas estruturas, 

quanto aos seus projetos e execuções (GUIMARÃES, 1995). Tais estudos compreendem a 

análise de diversos tipos estruturais e técnicas de construção, com o emprego de concreto 

armado, concreto protendido ou argamassa armada, buscando a otimização dos projetos, com 

relações dimensionais mais convenientes e indicações sobre o arranjo e quantidade de material 

(GUIMARÃES, 1995). 

 Scheffer (2010) destaca que os reservatórios com paredes cilíndricas são econômicos para o 

armazenamento de grandes quantidades de materiais, devido à sua geometria simétrica axial. 

Por esta razão, este tipo de estrutura possui uma melhor distribuição de esforços do que os 
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reservatórios em forma de paralelepípedo, diminuindo a espessura da parede e, por 

consequência, a quantidade de material usado.  

A NBR 12217 (ABNT, 1994), Projetos de Reservatórios de Distribuição de Água para 

Abastecimento Público, não fixa uma forma específica para estes reservatórios. Entretanto, 

recomenda-se que a forma do reservatório viabilize a máxima economia global em fundação, 

estrutura, utilização de área disponível, equipamentos de operação e interligação das unidades 

(TSUTIYA 2006). 

 RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 

O reservatório de distribuição é a unidade responsável por atender à variação horária do 

consumo, equilibrando a vazão demandada (TSUTIYA, 2006). O volume a ser reservado é 

dimensionado, segundo a prática, considerando parâmetros de maximização, tendo vista a 

variabilidade temporal e incertezas no escoamento (HELLER; PÁDUA, 2006). 

Por funcionarem como volantes da distribuição, atendendo à variação horária do consumo 

(volume útil), os reservatórios, por práticas construtivas, devem ter capacidade superior a 1/6 

do volume consumido em 24 horas (AZEVEDO et al., 2013). A obtenção do volume necessário 

deve empregar o diagrama de massas, quando conhecida a variação de consumo. Quando não 

se conhece os dados de variação do consumo, utiliza-se a relação Frühling: o volume a ser 

reservado é de um terço do volume de consumo máximo diário (AZEVEDO et al,. 2013). 

No caso dos reservatórios elevados, por medidas econômicas, utiliza-se o dimensionamento na 

base de 1/5 do volume distribuído em 24 horas, caso o mesmo seja isolado, chegando ao limite 

de 1/8 (AZEVEDO et al., 2013). Em geral, os reservatórios elevados têm sua capacidade 

limitada a 1000 m³, sendo que, por inviabilidade econômica e estética, é comum adotar a 

capacidade máxima de 500 m3 (TSUTIYA, 2006). No caso de um reservatório elevado 

funcionar em consonância com outro tipo de reservatório, a capacidade total deverá 

corresponder a 1/3 do volume distribuído em 24 horas (AZEVEDO et al., 2013). 

Para o esvaziamento total do reservatório, deve-se dimensionar uma descarga de fundo em cota 

inferior à da tubulação saída para a rede (HELLER; PÁDUA, 2006). É recomendado um 

diâmetro mínimo de 150 mm para a tubulação de descarga de fundo, que é dimensionada em 

função do tempo de esvaziamento do reservatório, limitado ao intervalo de 3 a 6 horas 
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(HELLER; PÁDUA, 2006). A equação 2.1 mostra o tempo de esvaziamento para um 

reservatório com forma prismática: 

𝑇 =
2𝐴√𝐻

𝐶𝑑𝑆√2𝑔
 (2.1) 

onde: 

T = tempo de descarga (s); 

A = área horizontal do reservatório a ser esvaziado (m2); 

S = área da tubulação de esgotamento (m2); 

H = carga de água sobre o eixo da tubulação de esgotamento (m); 

Cd = coeficiente de descarga, que depende da relação entre o comprimento da tubulação de 

esgotamento (L) e seu diâmetro (D). A tubulação de descarga de fundo é dimensionada como 

um tubo curto. 

O quadro 2.1 sugere valores utilizados na prática do coeficiente Cd, em função da relação L/D 

(AZEVEDO et al., 2003). 

Quadro 2.1-Valores de Cd em função de L/D. 

 
Fonte: AZEVEDO NETTO, 2003. 

 DESCARGA DE FUNDO PARA RESERVATÓRIOS COM 

FORMA QUALQUER 

Uma abordagem teórica rigorosa para o problema de esvaziamento de um reservatório 

considera o escoamento transiente, rotacional e viscoso (FOX et al., 2009). Porém, modelos 

mais simples com soluções aproximadas podem ser obtidas a partir de hipóteses 

simplificadoras, como considerar o fluido invíscido. 

Segundo Porto (2006), em problemas envolvendo esvaziamento de reservatórios, onde a taxa 

de variação da vazão (dQ/dt) é pequena e praticamente constante com o tempo, pode-se dizer 

que o escoamento é quase permanente. Assumir a quase permanência do escoamento faz-se 

L/D 0,5 2 a 3 10 20 30 40 50 100

Cd 0,61 0,82 0,77 0,73 0,7 0,64 0,58 0,47
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necessário apenas para a aplicação da equação de Bernoulli (balanço de energia). Em outras 

palavras, assume-se, neste problema, que há conservação de energia – toda energia potencial é 

transformada em energia cinética. Além disso, assume-se a igualdade entre variação de massa 

no volume de controle (VC) e o saldo líquido do fluxo de massa na superfície do volume de 

controle (FOX et al., 2009).  

Assim, aplica-se a equação de Bernoulli para determinação da velocidade teórica na seção 

contraída na descarga de fundo, modelado como um tubo curto (PORTO, 2006). Desta maneira, 

emprega-se o coeficiente de descarga (Cd), que compatibiliza a vazão teórica e a vazão real.  

Figura 2.1 - Esquema de um reservatório. 

 

Aplicando-se a equação de Bernoulli, para os pontos C e B situados numa mesma linha de 

corrente, conforme a Figura 2.1, tem-se: 

𝑃𝐶

𝜌𝑔
+

𝑉𝐶
2

2𝑔
+ 𝑧1 =

𝑃𝐵

𝜌𝑔
+

𝑉𝐵
2

2𝑔
+ 𝑧2, (2.2) 

em que: 

PC = pressão no ponto C (N/m2); 

PB = pressão no ponto B, em (N/m2); 

VC = velocidade no ponto C (velocidade de aproximação) (m/s); 

VB = velocidade no ponto B (velocidade de saída) (m/s); 

Z1 = distância do datum ao ponto C (m); 

Z2 = distância do datum ao ponto B (m); 
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H = é a diferença entre Z1 e Z2 (m); 

g = é a aceleração da gravidade, em m/s2; 

ρ = massa específica da água, em kg/m3. 

Reescrevendo a equação 2.2 e isolando VB, obtém-se a Eq. 2.3: 

𝑉𝐵 = √2𝑔 (𝐻 +
𝑉𝐶

2

2𝑔
+

𝑃𝐶−𝑃𝐵

𝜌𝑔
).  (2.3) 

De acordo com Porto (2006), em reservatórios, pode-se desprezar a velocidade de aproximação 

Vc. Considera-se ainda, que os pontos C e B estão submetidos à pressão atmosférica. Assim, a 

equação 2.3 pode ser simplificada, resultando na Eq. 2.4: 

𝑉𝐵 = √2𝑔𝐻.  (2.4) 

Considerando um reservatório com geometria qualquer (como ilustrado na Figura 2.2), sabe-se 

que o regime de escoamento é transiente, já que o orifício provoca uma diminuição no nível 

d’água no reservatório (PORTO, 2006). 

Figura 2.2 - Reservatório com geometria qualquer. 

 

Aplicando-se o balanço integral de massa, ao volume de controle (VC) delimitado pelo 

reservatório ilustrado na Figura 2.2, admitindo a massa especifica constante e o escoamento 

incompressível, tem-se a Eq. 2.5. 

−
𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝑑𝑣𝑜𝑙

𝑉𝐶
+ ∫ 𝑽

𝑆𝐶
𝑛𝑑𝑆 = 0  (2.5) 

sendo: 

∂/∂t = taxa de variação temporal (s-1); 
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dvol = volume infinitesimal (m³); 

V = vetor velocidade, módulo igual VB (m/s); 

dS = área infinitesimal do orifício (m²). 

Para o primeiro termo da Eq. 2.5 substitui-se a Eq. 2.6: 

dvol = A(h)dh (2.6) 

Em que: 

A(h) = área horizontal do reservatório em função da altura (m²); 

dh = altura infinitesimal (m). 

Já no segundo termo da Eq. 2.5 substitui-se a Eq. 2.4, resultando na Eq. 2.7: 

𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝐴

ℎ1

0
(ℎ)𝑑ℎ = √2𝑔𝐻 ∫ 𝑑𝑆 

𝐴0

0
.          (2.7) 

Resolvendo a Eq. 2.7 e aplicando o coeficiente de descarga Cd, tem-se como resultado a Eq. 

2.8: 

𝑇 =
1

𝐶𝑑𝐴0√2𝑔
∫

𝐴(ℎ)

√ℎ

ℎ1

0
𝑑ℎ,  (2.8) 

onde: 

T = Tempo de esvaziamento de um reservatório (s). 

Portanto, a resolução da Eq. 2.8 possibilita a determinação do tempo (T) de esvaziamento de 

um reservatório com geometria qualquer. A solução da equação pode ser obtida com o emprego 

de processos numéricos, ou analíticos, contanto que se conheça a função A(h) (PORTO, 2006). 

Neste sentido, a próxima seção abordará dois métodos numéricos para a resolução da Eq. 2.8: 

Método Dos Trapézios e o Método de Runge-Kutta de Ordem 4.  
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 MÉTODO DOS TRAPÉZIOS 

A principal ideia desse método de integração numérica é substituir uma função por um 

polinômio de ordem 1 (reta) que se aproxime do intervalo dessa função, como ilustra a Figura 

2.3. Portanto integral da função f(x) pode ser aproximada pela área de um trapézio: 

Figura 2.3- Polinômio de Interpolação. 

 

Fonte: GOOGLE IMAGENS. 

O polinômio de ordem um, p1(x) que interpola x0 e x1, é explicitado utilizando a fórmula de 

Lagrange, como na Eq. 2.9: 

𝑝1(𝑥) = (
𝑥−𝑥1

𝑥0−𝑥1
) 𝑓(𝑥0) + (

𝑥−𝑥0

𝑥1−𝑥0
) 𝑓(𝑥1). (2.9) 

Fazendo: 

h=
𝑥1−𝑥0

𝑛
 (2.10) 

onde:  

n é o número de divisões do intervalo, que neste caso é 1 (um), obtém-se o polinômio 

interpolador (Eq. 2.11, substituindo a Eq. 2.10 na Eq. 2.9 para n=1): 

𝑝1(𝑥) = (
𝑥−𝑥1

−ℎ
) 𝑓(𝑥0) + (

𝑥−𝑥0

ℎ
) 𝑓(𝑥1). (2.11) 

Assim a integral aproximada de f(x) no intervalo [a, b] pode ser escrita como: 

∫ 𝑓
𝑏

𝑎
(𝑥)dx ≈ ∫ [

𝑥−𝑥1

−ℎ
𝑓(𝑥0) +

𝑥−𝑥0

ℎ
𝑓(𝑥1)]

𝑥1

𝑥0
dx. (2.12) 
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Resolvendo o segundo termo da Eq. 2.12, obtém-se a área do trapézio, conforme a Eq. 2.13: 

𝐼𝑑 =
ℎ

2
[𝑓(𝑥0)+f(𝑥1)] (2.13) 

Portanto, a integral de f(x) no intervalo [a, b] pode ser aproximada pela área de um trapézio, 

com bases f(x) altura h. 

Dividindo o intervalo [a, b] em n divisões maiores do que 1, conforme a equação 2.10, tem-se 

uma repetição de trapézios de alturas (h) constantes, ilustrada a Figura 2.4 

Figura 2.4 - Regra dos Trapézios Repetidos. 

 

Fonte: GOOGLE IMAGENS. 

Para este caso, a solução aproximada da integral de uma função e dada pela soma das áreas dos 

trapézios. Que pode ser escrita como a Eq. 2.14: 

∫ 𝑓
𝑏

𝑎
(𝑥)dx ≈

ℎ

2
[𝑓(𝑥0)+f(𝑥𝑛) + 2 ∑ 𝑓𝑛−1

i=1 (𝑥𝑖)]     (2.14) 

 MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE QUARTA ORDEM 

Entre os métodos numéricos adequados para resolver equações diferenciais ordinárias, 

envolvendo problemas de valor de inicial (PVI), o método de Runge-Kutta de quarta ordem 

(RK4) é o mais utilizado. Por ser de passo um, e não haver a necessidade do cálculo de derivadas 

de ordem superior sua implementação computacional se torna simples (RUGGIERO; LOPES, 

1996).  

Seja um problema de valor inicial, definido por: 

�̇�=f (t,y)  (2.15) 
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com valor inicial (Eq. 2.16): 

𝑦(𝑡0)= y0.  (2.16) 

A solução de Eq. 2.15, no passo de tempo dt seguinte (t0+dt), é obtida a partir da Eq. 2.17: 

𝑦(n+1)=y𝑛 +
ℎ

6
(𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3+k4) (2.17) 

onde: 

y(n+1) é a aproximação por RK4 de y(t(n+1)) e que: 

𝑡(n+1)=t𝑛+h  (2.18) 

𝑘1=f (𝑡(𝑛),y(𝑛)) (2.19) 

𝑘2=f (𝑡𝑛 +
ℎ

2
,y𝑛 +

ℎ

2
𝑘1) (2.20) 

𝑘3= f ( 𝑡𝑛 +
ℎ

2
,y𝑛 +

ℎ

2
𝑘2) (2.21) 

𝑘4=f (𝑡𝑛+h,y𝑛+hk3) (2.22) 

sendo: 

k1 = o coeficiente angular no início do intervalo; 

k2 = o coeficiente angular no ponto médio do intervalo, usando o coeficiente k1 para determinar 

o valor de y no ponto (tn+h/2) através do Método de Euler; 

k3 = novamente o coeficiente angular no ponto médio do intervalo, mas agora usando o 

coeficiente para determinar o valor de y; 

k4 = é o coeficiente angular no final do intervalo, com seu valor y determinado utilizando k3 

Portanto, o primeiro valor de y(n+1) é determinado pelo valor atualizado de y(n) somado com 

produto do tamanho (h) e um coeficiente angular (k). 

Como o método RK4 é de quarta ordem, isto significa que o erro em cada passo é da ordem de 

h5, enquanto o erro total acumulado tem ordem h4. 
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 OCTAVE 

O Octave é um software com caráter científico de distribuição livre, cujo download pode ser 

realizado em seu site (www.gnu.org/software/octave/). Foi desenvolvido originalmente em 

1988, por James B. Rawlings, da Universidade de Wisconsin-Madison e John G. Ekerdt da 

Universidade do Texas (GNU, 2009). 

Esta aplicação possui uma linguagem com alto nível, sendo compatível com o Matlab, que 

possibilita implementações numéricas e simulações. Ainda oferece funções para a resolução de 

problemas lineares e não lineares, podendo apresentar resultados de maneira gráfica. Pode ser 

utilizado em scripts (com linguagem própria) não interativos, bem como em uma interface de 

linha de comando interativa e uma interface gráfica (GNU, 2009). 
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3 METODOLOGIA 

O tempo de esvaziamento para um reservatório de geometria qualquer (seção de batimetria) foi 

obtido com a aplicação de métodos de integração numérica. Dois tipos de métodos foram 

aplicados ao problema: métodos do tipo Runge-Kutta (passo de tempo, dt, constante) e o 

Método dos Trapézios (espaçamento dh constante).  

A adequação de cada um dos métodos numéricos foi verificada por meio de comparação com 

resultados analíticos, obtidos para reservatórios de formas comumente adotadas (formas 

conhecidas e regulares), através de um script escrito na linguagem compatível com o programa 

Octave.  

Inicialmente, para reservatórios com forma em planta retangular ou quadrada, o método 

numérico utilizado, para a obtenção do tempo de esvaziamento, foi o método dos trapézios. 

Além do coeficiente descarga (Cd) e da aceleração da gravidade (g), os principais dados de 

entrada foram:  

 (H) altura inicial do nível d'agua (m); 

 (h0) altura do orifício (m); 

 (D) Diâmetro do orifício (m); 

 (L) Largura do reservatório (m); 

 (dh) Espaçamento (m). 

Em um segundo momento, utilizou-se o método de Runge-Kutta, a fim de comparação de 

resultados. Neste caso os dados de entrada foram: 

 (H) altura inicial do nível d'agua (m); 

 (h0) altura do orifício (m); 

 (Ar) área do reservatório (m²); 

 (D) Diâmetro do orifício (m); 

 (dt) passo de tempo (s). 

As formas testadas para comprovar a adequação dos métodos numéricos propostos foram: canal 

prismático retangular, cônico e tronco de cone. Em todos os casos foram obtidas as soluções 

analíticas e o erro relativo entre os tempos de esvazimento numérico e analítico. 
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A Figura 2.5, apresenta de forma esquemática a metodologia aplicada: 

Figura 2.5 – Esquema da Metodologia Adotada. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

No presente Capítulo serão explicitadas as equações analíticas para a determinação dos tempos 

de esvaziamento dos reservatórios com geometrias distintas (prismática, cônica e tronco de 

cone). Em seguida apresentara-se os resultados numéricos para cada geometria.  

Os resultados numéricos, assim como os resultados analíticos, serão apresentados por meio de 

gráficos.  

 RESULTADOS PARA FORMA PRISMÁTICA 

A Figura 4.1 representa de forma esquemática um reservatório de altura (H) com geometria 

prismática. Na parede do mesmo existe um orifício circular localizado a uma altura “h0” de seu 

fundo. 

Figura- 4.1 – Forma Retangular. 

     

Sendo a área do reservatório apresentado uma constante com a altura, a Eq. 2.8 pode ser 

reescrita conforme a Eq. 4.1: 

𝑇 =
𝐴𝑟

𝐶𝑑𝐴0√2𝑔
∫

1

√ℎ

ℎ

0
𝑑ℎ. (4.1) 

Resolvendo a integral, e fazendo: 

ℎ = 𝐻 − ℎ𝑜 , (4.2) 
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Obtêm-se a Eq. 4.3, que possibilita o cálculo do tempo de esvaziamento analítico, para um 

reservatório com forma prismática retangular. 

𝑇𝐴1 =
2𝐴𝑟(𝐻−ℎ0)

1
2

𝐶𝑑𝐴0(2𝑔)
1
2

,                                                                                                                    (4.3) 

onde: 

TA1 = tempo de esvaziamento analítico para a forma retangular (s). 

A seguir serão apresentados os resultados gráficos para a forma prismática retangular. Foram 

aplicados o Método dos Trapézios e de RK4. Para o Método dos Trapézios serão apresentados 

três gráficos com espaçamentos (dh) diferentes, a fim de se avaliar o erro relativo, com base na 

quantidade de pontos gerados, entre a solução numérica e a solução analítica. Tal análise 

também foi feita para o Método RK4, para passos de tempo diferentes. Por fim serão 

comparados os erros relativos, e a quantidade de pontos gerados para cada método. 

As Figuras 4.2, 4.3 e 4.4 representam graficamente os resultados, bem como os valores de 

entrada para o problema em questão. Tais resultados foram obtidos utilizando o Método dos 

Trapézios com espaçamentos de 1, 5 e 10 cm, respectivamente.  

Figura 4.2 – Resultados para um espaçamento de 1 cm. 
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A partir do gráfico apresentado na Figura 4.2, verifica-se para o espaçamento (dh) de 1 cm, o 

erro relativo entre o tempo de esvaziamento númerico e analítico foi de 8%. Para se conseguir 

um erro relativamente pequeno foram necessários 229 pontos. 

Figura 4.3 – Resultados para um espaçamento de 5 cm.  

 

Mantendo-se os mesmo dados de entrada, porém aumentando dh para 5 cm, obtém-se o gráfico 

apresentado na Figura 4.3, com um erro relativo de 17,60%. Tal valor de erro relativo deve-se 

ao fato de que com um espaçamento maior são gerados uma menor quantidade de pontos, que 

no presente caso foram 45 pontos, exigindo um menor esforço computacional. 
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Figura 4.4 - Resultados para um espaçamento de 10 cm. 

 

Já para um dh ainda maior, obteve-se o gráfico apresentado na Figura 4.4, que seguiu a mesma 

dinâmica dos anterios. Sendo que, para este caso gerou-se 22 pontos, culminando com um erro 

relativo de 24,57%. 

As Figuras 4.5, 4.6 e 4.7, apresentadas a seguir, representam os resultados obtidos utilizando o 

Método de Runge-Kutta de 4º ordem, com passos de tempo de 1, 5 e 10 s, respectivamente. 
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Figura 4.5 - Resultados para um passo de tempo de 1s. 

 

Analisando o gráfico apresentado na Figura 4.5, onde se fixou um passo de 1 s, como este passo 

e relativamente pequeno, são gerados uma grande quantidade de pontos, culminado com um 

erro relativo de 0,01%, praticamente desprezível.  

Figura 4.6 - Resultados para um passo de tempo de 5 s. 
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Já para um passo de tempo de 5 s, conforme apresenta a Figura 4.6, foram gerados uma menor 

quantidade de pontos, aumentado o erro relativo para 0,60 %, ainda pequeno.  

Figura 4.7 - Resultados para um passo de tempo de 10 s. 

 

Para o gráfico, apresentado na figura 4.7, dobrou-se o passo de tempo para 10 s. Mesmo com 

um passo de tempo 10 vezes maior que o primeiro passo, o erro relativo foi de 1,6 %. 
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24,7%, para passo de tempo (dt) igual a 10 s foi verificado um erro relativo de 1,63 %. 

 RESULTADOS PARA FORMAS CÔNICAS  

4.2.1 Forma cônica 

Seja como na Figura 4.8, um reservatório com forma cônica, cuja á área é constante com a 

altura. 
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Figura- 4.8 - Forma Cônica. 

 

Escrevendo a área de uma lâmina líquida (Ar) para uma altura qualquer (h), conforme a Figura 

4.8, obtém-se a Eq. 4.4:  

𝐴𝑟 = 𝜋𝑟2;   0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅    (4.4) 

Por semelhança de triângulos tem-se a Eq. 4.5: 

ℎ

𝑟
=

𝐻

𝑅
 (4.5) 

Reescrevendo a Eq. 4.5 em função da altura h, obtêm-se a Eq. 4.6.  

𝑟 =
𝑅

𝐻
ℎ  (4.6) 

Substituindo a Eq. 4.6 na Eq. 4.4, chega-se na função que descreve a área do reservatório, 

conforme a Eq. 4.7: 

𝐴𝑟(ℎ) = 𝜋
𝑅2

𝐻2 ℎ2 (4.7) 

onde: 

0 ≤ ℎ ≤ 𝐻               

Substituindo a Eq. 4.7 na Eq. 2.8 tem-se a Eq. 4.8: 

𝑇𝐴3 =
1

𝐶𝑑𝐴0√2𝑔
∫ 𝜋

𝑅2

𝐻2 √ℎ
ℎ2𝑑ℎ

𝐻

0
 (4.8) 

Resolvendo a integral, chega-se finalmente ao tempo de esvaziamento analítico para um 

reservatório com forma cônica (TA3), conforme a Eq. 4.9: 
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𝑇𝐴3 =
2𝜋𝑅2𝐻

5
2

5𝐶𝑑𝐴0(2𝑔)
1
2𝐻2

 .  (4.9) 

Os gráficos apresentados a seguir, nas Figuras 4.9 e 4.10, foram obtidos com o método RK4, 

fixando-se um passo de tempo (dt) de 0,1 segundos e 1 segundo, respectivamente. 

Figura 4.9 – Resultado para um passo de tempo 0,1 s. 
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Figura 4.10 – Resultado para um passo de tempo 1s. 

 

Com a análise destes gráficos, percebe-se que para um passo de tempo pequeno, gera-se uma 

maior quantidade de pontos e, por consequência, um erro relativo menor. A partir da Figura 

4.10, constata-se que o erro relativo é maior quando o nível final do reservatório se aproxima 

do orifício. Tal erro se torna mais significativo ao final do esvaziamento devido as condições 

de fronteiras estabelecidas na rotina computacional. 

1.1.1 Forma Tronco de Cone 

Seja como na Figura 4.11, um cone de raio maior “R” e raio menor “r”.                                   

 

Figura 4.11 - Cone de Raio Maior "R". 
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Cujo volume (V) é dado pela Eq. 4.10: 

V =
1

3
𝜋𝑅2(ℎ + 𝐻) −

1

3
𝜋𝑟2ℎ  (4.10) 

Por semelhança de triângulos tem-se que: 

𝑅 =
𝑟

𝐻
(ℎ + 𝐻)  (4.11) 

Substituindo a Eq. 4.11 em 4.10:  

V =
1

3
𝜋

𝑟2

𝐻2
(ℎ + 𝐻)3 −

1

3
𝜋𝑟2𝐻                  (4.12) 

Tomando a derivada do volume, na Eq. 4.12, em relação à altura (h), conforme a Eq. 4.13, 

obtém-se: 

dV

dh
=

1

3
𝜋

𝑟2

𝐻2 3(ℎ + 𝐻)2                                     (4.13) 

Reescrevendo a Eq. 4.13 chega-se a função que representa o volume infinitesimal da Figura 

4.13, conforme a Eq. 4.14: 

dV =
𝜋𝑟2

𝐻2
(ℎ + 𝐻)2𝑑ℎ = 𝐴𝑟(ℎ)𝑑ℎ                         (4.14) 

A Figura 4.14 a seguir, representa de forma esquemática um reservatório com seção tronco de 

cone. Sendo “A” igual a área da secção que se encontra a uma altura “h” sobe o orifício. 

Figura 4.12 -  Geometria Tronco de Cone. 

 

Combinando-se a Equação 4.14 com a Equação 2.8 – cuja solução representa o tempo de 

esvaziamento de um reservatório com geometria qualquer – tem-se com resultado a Eq. 4.15: 
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TA4 =
π

H2CdA0√2g
∫

(h+H)2

 √h
dh

ℎ2

ℎ1
                   (4.15) 

Fazendo a integração da Eq. 4.15 nos limites de h1 a h2, explicita-se o tempo de esvaziamento 

analítico para um reservatório de secção tronco de cone (TA4), conforme a Eq. 4.16: 

TA4 =
πr

H2CdA0√2g
[

2

5
(ℎ1

5/2 − ℎ2
5/2) +

4𝐻

3
(ℎ1

3

2 − ℎ2

3

2) + 2𝐻2 (ℎ1

1

2 − ℎ2

1

2)]            (4.16)

       

Utilizando o Método RK4, com passos de tempo de 0,1 e 1 s respectivamente, chegou-se aos 

resultados apresentados nas Figuras 4.13 e 4.14. 

Figura 4.13 – Resultados para um passo de tempo 0,1s. 
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Figura 4.14 - Resultados para passo de tempo igual a 1s.
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CONCLUSÃO 

Após a análise dos resultados obtidos, torna-se possível concluir que os métodos numéricos 

utilizados para a abordagem do problema envolvendo tempo de esvaziamento para reservatórios 

com geometrias conhecidas, é coerente, tendo em vista a pouca variabilidade entre aqueles 

resultados obtidos de forma analítica e numérica. Neste sentido, é possível afirmar que a rotina 

numérica implementada pode ser estendida para o cálculo do tempo de esvaziamento de 

reservatórios com geometria qualquer, já que as seções de batimetria podem ser aproximadas 

às seções aqui estudadas. 

Cada método aplicado possui seu custo, seja na complexidade de sua implementação numérica, 

seja no custo computacional. 

Mesmos havendo um erro relativo entre o tempo de esvaziamento obtido de forma analítica e 

aquele obtido de forma numérica, tal abordagem feita neste trabalho pode contribuir de maneira 

substancial no dimensionamento da descarga de fundo envolvendo reservatórios, tendo em vista 

que, este dimensionamento é feito conforme práticas construtivas. Além desta contribuição, 

esse trabalho pode colaborar de forma pedagógica, já que problemas como os abordados aqui 

são clássicos na Mecânica dos Fluidos, porém pouco abordados nos livros de saneamento com 

maior difusão. 

Para trabalhos futuros é sugerido que além da abordagem numérica e analítica, se faça uma 

abordagem experimental, envolvendo o problema aqui exposto, a fim de se comprar os três 

resultados, observando o quanto as simplificações feitas são consideráveis. 
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