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Resumo: Problemas relacionados à modelagem da vazão de sistemas de reservatório de 

água possui grande aplicabilidade na área de controle e automação. Saber identificar e 

modelar seu comportamento é uma ferramenta necessária, quando se deseja controlar a 

vazão de entrada e saída. Este trabalho demostra uma maneira clássica para se encontrar 

o comportamento da resposta de um sistema de primeira ordem, quando submetido a 

uma condição inicial. Descrevendo os passos de se obter experimentalmente os 

parâmetros de resistência e capacitância hidráulica para encontrar, posteriormente a 

tempo de acomodação do sistema de reservatório de água . 

 

Palavras Chave: Modelagem, Sistema de Nível e Resposta.   

 

1. Introdução 

 

Segundo Barcellos (2005) entende-se modelagem com uma determinação do 

modelo matemático de um sistema, representando os seus aspectos essenciais de forma 

adequada para uma utilização particular (diagnóstico, supervisão, otimização e 

controle). 

No calculo da resposta teórica foi necessário encontrar os parâmetros do sistema 

que são resistência e capacitância. Para a resistência encheu o reservatório de água e 

calculou o tempo de esvaziamento para cada altura, construindo depois o gráfico da 

vazão em função da altura. Sendo que a resistência (R) a inclinação da curva no ponto 

de operação do gráfico, então se buscou a interpolação polinomial dos pontos. 

Derivando a equação em função da vazão encontrou a resistência. Já capacitância 

dividiu o volume total pela área de reservatório. Substituindo a resistência e a 

capacitância na equação do modelo se encontra a resposta teórica do sistema.  

Sistemas de nível de líquidos têm destaque em diversos ramos da atividade 

industrial, dentre eles o da petroquímica, nuclear e de celulose. Neste contexto, um dos 

controles com maior importância nas unidades industriais é o dos níveis RAMOS  et al. 

(2008). Com o conhecimento do processo de produção, um preciso controle de nível 

acarretará economia de material e tempo que se traduzem diretamente em dinheiro, 

lucro e eficiência. 

 

2. Desenvolvimento 



 

Análises envolvendo sistema de nível de água podem ser divididos em regimes de 

escoamento em fluxo laminar e fluxo turbulento, de acordo com o valor do número de 

Reynolds. No caso laminar o fluxo se dá segundo linhas de escoamento, sem 

turbulência e pode ser representados por equações lineares. Já o caso envolvendo 

escoamento turbulento, na maioria das vezes, é representado por equações diferencias 

não-lineares. OGATA (2008). 

       A figura 1 ilustra uma representação esquemática de um sistema de reservatório de 

água. Mostra a válvula de controle, válvula de carga e o reservatório de água. 

 

Figura 1: Sistema de nível de líquido (Adaptado de Ogata (2008)) 

 

Onde as variáveis da figura 1 todas estão em relação ao regime estacionário e 

estão assim definidas: 

Q=valor de vazão antes de ocorrer qualquer variação em m3s 

q0=pequeno desvio da vazão de entrada em m3s 

qi=pequeno desvio da vazão de saída emm3s 

H=altura do nível antes de ocorrer qualquer variação em m 

h=pequeno desvio na altura do nível em m 

 

2.1 Capacitância  

 

Pode ser definida como sendo a variação na quantidade de líquido armazenado 

necessária para causar uma variação unitária na altura do nível de líquido. OGATA 

(2008) Ou seja, basicamente a capacitância (C) representa a área do tanque. 

C=V[m3]H[m] (1) 

 



2.2 Resistencia 

 

Considerando um fluxo através de uma pequena tubulação interligando dois 

reservatórios. A resistência (R) ao fluxo de líquido nesta restrição é definida como a 

variação na diferença de nível nos dois reservatórios necessária para causar uma 

variação unitária na vazão chegando assim na equação, OGATA (2008) 
R=∆Hm∆Q[m3s] (2) 

Sendo ∆H a variação na diferença de nível em m e  ∆Q a variação da vazão em 

m3/s. E geral a resistência (R) é à perda de carga que o fluido sofre até chegar ao 

reservatório. 

Mas existe certa dificuldade em se encontrar na prática o valor dos coeficientes 

da equação (2), pois este depende tanto do coeficiente de escoamento como da área de 

restrição. 

A partir desse pressuposto este trabalho busca de outra forma obter esses 

valores, através de dados experimentais. Segundo Ogata (2008) a resistência pode ser 

determinada construindo-se o gráfico da curva na altura da coluna versus vazão, com 

base em dados experimentais, e calculando posteriormente a inclinação da curva na 

condição de operação. 

 

2.3 Equação da Conservação da Massa 

 

Se um sistema é linear ou o mesmo pode ser linearizado, a equação diferencial 

deste sistema pode ser obtida, pois uma vez que a vazão de entrada menos a vazão de 

saída como mostra a Fig. 1, durante um pequeno intervalo de tempo dt, é igual á 

quantidade adicional armazenada no reservatório. Chegando assim na equação do 

modelo, 

Cdh=q0-qidt (3) 

A partir da fórmula da equação da (3) obtém-se a equação (4) 

RCdhdt+h=R(q0) (4) 

Chegando assim a partir da equação da conservação das massas ao modelo físico 

do sistema em questão.  

3. Metodologia 

 

Os experimentos foram realizados no laboratório de Simulação de Mecanismos 

da Universidade Federal de Goiás - Campus Catalão. Para a medição da altura em 



função do tempo, utilizando um sistema de reservatório de água composto por um 

tanque em acrílico e uma bomba para recirculação de água no sistema. 

O tanque em acrílica possui um volume de 0,012m3 possui marcações para 

medição da altura do nível de liquido. Sendo que o fluxo de água da entrada é variado e 

já o fluxo de água da saída é fixo. 

 

4. Resultados 

 

Tabela 1: Valores dos parâmetros encontrados na simulação do nível de líquido 

Altura 

inicial em 

m3 

Tempo final em 

s 

Vazão em m3/s Altura dividido pela área em m/s 

1.20x10-2 860 1.40x10-5 5.71x10-1 

1.05x10-2 792 1.33x10-5 5.00x10-1 

9.00x10-3 709 1.27x10-5 4.29x10-1 

7.50x10-3 635 1.18x10-5 3.57x10-1 

6.00x10-3 532 1.13x10-5 2.86x10-1 

4.50x10-3 439 1.03x10-5 2.14x10-1 

3.00x10-3 318 9.43x10-6 1.43x10-1 

1.50x10-3 182 8.24x10-6 7.14x10-2 

 

Tendo os dados construiu o gráfico da vazão versus a altura dividida pela área 

do reservatório utilizando o software Octave obtendo: 



 
Figura 2: Gráfico da vazão em função da altura 

 

Então fazendo a interpolação quadrática n=2 da Fig. 2 chega-se na seguinte equação: 

gq0=4,89x109q02 (5) 

  

Derivando e substituindo o ponto médio da Tabela 1, encontra-se a capacitância 
do sistema: 

g1.66x105=1,5648x105 (6) 

 

Utilizando a equação (1) encontrou-se a capacitância: 

C= 0,012m30,021m 

C=0,571 m2 

(7) 

 

(8) 

  

Substituindo agora a resistência e capacitância na equação do sistema (4). E 

aplicando a transformada de Laplace obtém-se: 

Gs=h(s)q(s)=1,5x1048,9x104s+1 (9) 
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Como a transformada de Laplace da função degrau unitária é 1s substitui na 

equação e aplicando a transformada inversa de Laplace encontra-se: 

 

Gt=A-Be-t/T      t≥0 (10) 

 

Onde a constante de tempo do sistema T=8,9x104,  A=0.012m3 e B=1. 

Então ao gráfico da simulação numérica da altura em função do tempo da equação (10). 

 
     Figura 3: Resposta do sistema para um entrada degrau  

 

O gráfico da Fig. 3 representa a altura do sistema de reservatório de água sujeito 

a uma condição inicial.  Onde se enche o reservatório de água e deixa esvaziá-lo 

com a bomba centrifuga desligada. Pode-se perceber pelo gráfico que como a constante 

de tempo T=8,9x104 é grande por isso mais lentamente o sistema respondeu em 

aproximadamente 8000s. 

 

5. Conclusões  

 

     Este trabalho busca enriquecer a área de modelagem, bem com contribuir para a 

importância de aulas experimentais vista no curso. Busca também demostrar uma 

revisão bibliográfica de sistemas de níveis de primeira ordem e sua grande 

aplicabilidade na área industrial. 
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