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Resumo—O controle de nível de água de um reservatório feito 

a partir de um sensor ultrassônico tem o objetivo de mostrar 

como é feito o controle de construções verticais, onde surge a 

necessidade do contínuo bombeamento de água ou produtos para 

outros recipientes ou reposição de matéria-prima em 

reservatórios (no caso de indústrias). 

 
O estudo e desenvolvimento do circuito foram feitos 

com softwares específicos de eletrônica, que possibilitam a 

simulação do circuito antes da montagem do protótipo, além de 

pesquisas externas e conhecimentos obtidos em sala de aula. 
 

Palavras-chave—controle; nível; sensor. 

 
 

Abstract—The control of the water level of a tank made with a 

ultrassonic sensor has the objective of showing how the control is 

made in vertical constructions, where arises the need of 

continuous pumping of water or products to other containers or 

replacement of raw material in containers (in industry). 

 
The study and development of the circuit were made 

with specific softwares of electronics, which enable the simulation 

of it before the prototype assembly, beyond external researches 

and knowledges gotten in classroom. 
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I. INTRODUÇÃO 

 
 

A ideia é mostrar de modo mais sucinto, como é feito o 
controle de construções verticais, onde surge a necessidade do 
contínuo bombeamento de água ou produtos para outros 
recipientes ou reposição de matéria-prima em reservatórios 
(no caso de indústrias). 
 

Com o avanço da tecnologia na área de automação o 
controlador de nível passa o controle para o mundo digital, 
utilizando um microcontrolador capaz de ler os sensores e 
atuar de acordo com a programação estabelecida e ainda 
podendo informar os dados obtidos. 
 

Para o desenvolvimento do projeto, uniram-se 
conhecimentos obtidos por meio de pesquisas externas e 
adquiridos em sala de aula. 
 

 
II. PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO 

 
A. Sensor ultrassônico 
 

O princípio de funcionamento dos sensores ultrassônicos  
está baseado na emissão de uma onda de alta frequência, e na 
medição do tempo levado para a recepção do eco produzido 
quando esta onda se choca com um objeto capaz de refletir o 
som. 
 

Matematicamente, isto pode ser visto conforme a equação 
a seguir. 

 . 

 
O objetivo do presente trabalho é apresentar o 

desenvolvimento de um protótipo que fará o controle do nível 
de água, que será enviada de um reservatório a outro por uma 
bomba de corrente contínua, a partir de um sensor de nível 
ultrassônico. 

ℎ = − 2 
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Onde: 
 

h = nível do líquido; 
 

H = altura do tanque; 
 

v = velocidade do som; 
 

t = tempo medido. 
 

O sensor emite, ciclicamente, pulsos ultrassônicos. Quando 
um objeto reflete estes pulsos, o eco resultante é recebido e 
convertido em um sinal (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1: Transmissão e eco de ondas sonoras. 
 

Fonte: Automatize Sensores, 2016. 
 

 
A detecção do eco incidente depende de sua intensidade e 

esta, da distância entre o objeto e o sensor ultrassônico. Os 
sensores ultrassônicos funcionam medindo o tempo de 
propagação do eco. Isto é, o intervalo de tempo medido entre o 
impulso sonoro emitido e o eco do mesmo. 
 

A construção do sensor faz com que o feixe ultrassônico 
seja emitido em forma de um cone. 
 

 

B.  Bomba de Esguicho 
 

Para aperfeiçoar a operação de envase ficou decidido o uso 
de alguma bomba que pudesse ser adaptada facilmente ao 
reservatório e assim, bombear o líquido através de uma única 
saída quando alimentada pela tensão necessária (12V). De tal 
forma, foi escolhida a bomba de esguicho, geralmente 
utilizadas em sistema de limpadores de para-brisa 
automotivos, já que a mesma atende bem as funcionalidades 
previstas no projeto, além de funcionar na mesma tensão 
fornecida originalmente pelo circuito elétrico e possuir um 
custo razoavelmente baixo. 
 

A bomba utilizada no projeto para envasar o líquido é uma 

miniatura de uma bomba centrífuga, feita de material plástico e 

com um motor elétrico que funciona com uma tensão de 12 ou 8 

Volts. A bomba tem vazão máxima de 60 mL/s, o que a torna 

suficientemente potente para as exigências do projeto. Pelo 

motivo da bomba estar posicionada abaixo do reservatório ela 

sempre estará escorvada (escorvar consiste na eliminação de ar 

existente no interior da bomba e da tubulação de sucção), devido 

à pressão da água. A bomba centrífuga, em miniatura, funciona da 

seguinte maneira: a água entra no centro de um rotor plástico, 

com canais, em alta rotação, impulsionado pelo motor elétrico, 

movimentando o líquido e criando a força centrífuga que se 

transforma em energia de pressão. A entrada do líquido na bomba 

é chamada de sucção, onde a pressão pode 

 
ser inferior à atmosférica (vácuo), nesse caso a bomba 
precisaria ser escorvada, ou pode também ser superior. 
 

 

III. DESENVOLVIMENTO 
 

A resposta dinâmica de processo é a primeira consideração 
que deve ser feita na análise, projeto e implementação de 
sistemas de controle. O modelo abaixo (Figura 2) é a 
aproximação de um processo real do qual é possível verificar, 
analisar, testar e muitas vezes validar um processo que requer 
um controle de processos eficiente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2: Representação de um modelo de controle 
 

Fonte: Oliveira, Moura e Benati, 2012. 
 

 
“A comparação elaborada pela função de transferência 

entre a resposta do sistema e sua entrada, basicamente, são os 
pontos primordiais dos modelos matemáticos para a criação do 
sistema; ou seja, sem essas informações torna-se impossível a 
elaboração destes modelos ou a obtenção de qualquer resposta 
de um sistema.” (OGATA,2010) 
 

 

A.  Controle em Malha Fechada 
 

No controle em malha fechada, informações sobre como a 

saída de controle está evoluindo são utilizadas para determinar o 

sinal de controle que deve ser aplicado ao processo em um 

instante específico. Isto é feito a partir de uma realimentação da 

saída para a entrada. Em geral, a fim de tornar o sistema mais 

preciso e de fazer com que ele reaja a perturbações externas, o 

sinal de saída é comparado com um sinal de referência (chamado 

no vernáculo industrial de setpoint) e o desvio (erro) entre estes 

dois sinais são utilizados para determinar o sinal de controle que 

deve efetivamente ser aplicado ao processo. Assim, o sinal de 

controle é determinado de forma a corrigir este desvio entre a 

saída e o sinal de referência. O dispositivo que utiliza o sinal de 

erro para determinar ou calcular o sinal de controle a ser aplicado 

à planta é chamado de controlador ou compensador. O diagrama 

básico de um sistema de controle em malha-fechada é mostrado 

na Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Controle em malha fechada. 
 

Fonte: UFRGS, 2016. 
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B.  Sistemas de Primeira Ordem (SPO) 
 

Sistemas de primeira ordem têm seu comportamento 
dinâmico descrito por equações diferenciais de primeira 
ordem, como mostra a Figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 4: Controle de sistemas de primeira ordem  
Fonte: FSA, 2016. 

 
São sistemas diferenciais que envolvem apenas a primeira 

derivada da saída na sua equação. Fisicamente, um circuito 

RC, um sistema hidráulico ou algo semelhante. A Figura 5 

mostra a função de transferência de um SPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 5: Função de transferência de primeira 
ordem Fonte: FSA, 2016 

 
Onde:  
R(s) = Entrada do Sistema;  
Ts = Constante de tempo do Sistema;  
C(s) = Saída do Sistema. 

 

A relação da entrada pela saída é dada por: 

  ( ) 

= 

1 

  

  ( ) + 1 

 

C.  Ação Proporcional 
 

A ação proporcional produz um sinal de saída que é 
proporcional à amplitude do erro e(t), sendo KP a constante de 
proporcionalidade: 

 ( ) =   ( ) 

 

 

Onde: 
 

u(t) = Sinal de saída 
 

Kp = Ganho proporcional 

e = Erro 
 

t = Tempo 
 

 
Esse método possui a vantagem de eliminar as oscilações do 

sinal de saída. Para tal, o sistema permanece sempre ligado e o 

sinal de saída é diferente de zero. Tendo em vista que o sinal de 

saída é proporcional ao erro, um erro não-nulo (conhecido por 

erro de offset) é gerado. O valor do erro offset é inversamente 

proporcional ao ganho Kp e pode ser compensado adicionando-se 

um termo ao valor de referência ou pelo controle integral. Um 

ganho proporcional muito alto gera um alto sinal de saída, o que 

pode desestabilizar o sistema. Porém, se o ganho proporcional é 

muito baixo, o sistema falha em aplicar a ação necessária para 

corrigir distúrbios. 
 

A Figura 6, mostra a resposta de um sistema considerando-
se a aplicação de uma ação proporcional. Note que, quanto 
maior o ganho Kp, menor o erro em regime permanente, isto 
é, melhor a precisão do sistema em malha fechada. Este erro 
pode ser diminuído com o aumento do ganho, entretanto 
nunca se anula completamente o erro. Por outro lado, quanto 
maior o ganho, mais oscilatório tende a ficar o comportamento 
transitório do sistema em malha fechada. Na maioria dos 
processos físicos, o aumento excessivo do ganho proporcional 
pode levar o sistema à instabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kp = 1 (contínuo); 2 (tracejado); 4 (pontilhado) 
 

Fig. 6: Ação proporcional. 
 

Fonte: UFRGS, 2016. 
 

 

D. PWM – Pulse Width Modulation 
 

PWM é a abreviação de Pulse Width Modulation ou 
Modulação de Largura de Pulso.  

Para que se entenda como funciona esta tecnologia no 
controle de potência, parte-se de um circuito imaginário 

formado por um interruptor de ação muito rápida e uma carga 
que deve ser controlada, de acordo com a Figura 7. 
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Fig. 7: Controle da corrente da carga por abertura e 

fechamento do interruptor. 

Fonte: Eletrônica, 2016. 

 
Quando o interruptor está aberto não há corrente na carga e 

a potência aplicada é nula.  
No instante em que o interruptor é fechado, a carga recebe 

a tensão total da fonte e a potência aplicada é máxima.  
Para obter uma potência intermediária aplicada à carga de, 

por exemplo, 50%, faz-se com que a chave seja aberta e 

fechada rapidamente de modo a ficar 50% do tempo aberta e 

50% fechada. Isso significa que, em média, obtém-se metade 

do tempo com corrente e metade do tempo sem corrente, veja 

a Figura 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 8: Variação da tensão média com abertura e 
fechamento em tempo controlado.  

Fonte: Eletrônica, 2016. 

 
A potência média e, portanto, a própria tensão média 

aplicada à carga é neste caso 50% da tensão de entrada.  
Veja que o interruptor fechado pode definir uma largura de 

pulso pelo tempo em que ele fica nesta condição, e um 

intervalo entre pulsos pelo tempo em que ele fica aberto. Os 
dois tempos juntos definem o período e, portanto, uma 

frequência de controle.  
A relação entre o tempo em que ocorre o pulso e a duração 

de um ciclo completo de operação do interruptor define ainda 
o ciclo ativo, conforme é mostrado na Figura 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9: Ciclo ativo. 

Fonte: Eletrônica, 2016. 

Variando-se a largura do pulso e também o intervalo de 
modo a obter ciclos ativos diferentes, pode-se controlar a 

potência média aplicada a uma carga. Assim, quando a largura 

do pulso varia de zero até o máximo, a potência também varia 
na mesma proporção, conforme está indicado na Figura 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 10: Controle de potência pelo ciclo ativo.  
Fonte: Eletrônica, 2016. 

 
Este princípio é usado justamente no controle PWM: 

modula-se (varia-se) a largura do pulso de modo a controlar o 
ciclo ativo do sinal aplicado a uma carga e, com isso, a 

potência aplicada a ela. 

 

IV. CONCLUSÃO 
 

A montagem desse protótipo agregou ao grupo um valioso 
conhecimento prático ao aplicar as teorias relacionadas no 
trabalho e vistas em sala de aula nas matérias Introdução aos 
Sistemas de Controle, Circuitos Eletrônicos, 
Geradores/Motores de Corrente Contínua, Microcontroladores 
e Metodologia do Trabalho Acadêmico. 
 

Foram preponderantes para o sucesso do projeto o trabalho 
em equipe, bem como o compromisso com o cronograma 
determinado no início do mesmo, as habilidades adquiridas em 
sala de aula e, também, o auxílio dos professores responsáveis 
pelas matérias citadas acima. 
 

Enfim, após os testes realizados, conclui-se que os 
objetivos desse projeto foram atingidos dentro das normas 
estabelecidas, de forma que fosse aplicado o conhecimento 
obtido nas aulas teóricas. 
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