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RESUMO: Este trabalho apresenta uma metodologia para dimensionamento estocástico de tanques 

de águas cinzas usados para suprir demanda de vaso sanitário. Foram empregados dados de três 

pesquisas que discriminaram as vazões horárias por aparelho hidrossanitário do banheiro. O 

dimensionamento foi realizado por meio de um modelo de otimização capaz de encontrar a melhor 

capacidade requerida perante limites predeterminados de confiabilidade mínima e risco máximo. Em 

todos os testes, foi constatado que a confiabilidade perante o risco é maior que a confiabilidade 

inicial proposta, de forma que o risco real é inferior ao risco fixado inicialmente e o procedimento 

de cálculo da capacidade era válido. Os resultados para as três séries de dados demonstraram 

comportamentos semelhantes no que diz respeito as duas variáveis de entrada do programa em 

relação à capacidade, i.e., na medida em que se deseja mais confiabilidade e menos risco será 

necessária mais capacidade de armazenamento. O maior volume para o reservatório entre os dados 

dos três estudos de caso foi de aproximadamente 112 litros. Foi proposto um sistema onde as águas 

cinzas de um pavimento superior seriam direcionados para um tanque localizado no teto do banheiro 

do pavimento inferior que serviria para suprir a demanda do vaso sanitário. 

 

Palavras-Chave – Confiabilidade. Demanda. Capacidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A reutilização das águas cinzas com a finalidade de realizar descargas sanitárias é estudada 

com o propósito de dimensionar reservatórios para operar de acordo com a necessidade da realização 

de descargas do vaso sanitário. Esses estudos geralmente preveem o dimensionamento de um 

reservatório de forma determinística, ou seja, apenas com os resultados de geração de águas cinzas 

para um único cenário diário.  

 O presente trabalho traz uma nova visão para esse reservatório (tanque), pois pretende concebê-

lo a partir da utilização da água cinza, no caso de um edifício, do pavimento superior como entrada 

para o reservatório que servirá para sustentar a demanda da descarga sanitária do pavimento inferior 

do prédio. Dessa forma, não seria necessário o gasto com a compra da motobomba e nem com energia 

no processo, já que o sistema funcionaria por gravidade. O dimensionamento desse reservatório irá 

atingir um valor de capacidade sob a qual, ao ser operado com as diferentes entradas e saídas, poderá 
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extravasar em períodos de maior entrada ou secar em períodos de maior demanda, nestes casos 

podendo ser utilizada a rede convencional de água. 

 A literatura existente tipicamente considera apenas o volume total diário para dimensionar 

deterministicamente o reservatório, ou seja, não leva em consideração como seria o comportamento 

horário das entradas e saídas de água. Nesta pesquisa, são utilizados dados de entradas e saídas 

horárias para uma residência levando-se em consideração que em determinadas horas do dia haverá 

maiores picos de entrada de águas cinzas do pavimento superior ou maior consumo da descarga 

sanitária do pavimento inferior. 

 Este trabalho pretende contribuir com a tentativa de dimensionar através de métodos 

estocásticos, que consideram as incertezas horárias de geração e de demanda em um reservatório de 

água cinza residencial a partir da água cinza produzida em banheiro (chuveiro e lavatório) sendo 

consumida pela demanda do vaso sanitário. 

 Além disso, o trabalho objetiva idealizar um modelo de utilização predial de águas cinzas onde 

os apartamentos compartilharão as águas cinzas sem que seja necessário a instalação de bombas 

elevatórias. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Foi utilizado como modelo de otimização o ARCOSOP, modelo de programação linear inteira 

mista. Modelo esse que foi implementado no trabalho de mestrado no Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Civil da Universidade Federal de Sergipe (PROEC/UFS). (Lima, 2021) implementou 

esse programa para dimensionamento de reservatórios de abastecimento que incorpora indicadores 

de confiabilidade e de vulnerabilidade, além de considerar as incertezas hidrológicas.  

 Apesar do ARCOSOP ter sido originalmente formulado para reservatórios de barragens que 

utilizam séries de vazões em cursos d'água, o método pode ser adaptado sem maiores problemas para 

o dimensionamento de reservatórios de águas cinzas aplicando-se os mesmos princípios que inclui a 

utilização da estocasticidade. 

 Neste trabalho, apenas o indicador confiabilidade foi considerado e, portanto, o ARCOSOP 

original foi modificado para remover a influência da vulnerabilidade. Dessa forma, o modelo objetiva 

encontrar a capacidade mínima de armazenamento Ka para atender uma dada demanda perante um 

cenário de entradas (influxos, afluências) sujeito a um valor de confiabilidade mínima Rmin 

previamente assumido. Com isso, ocorre a otimização ao minimizar a função objetivo levando em 

consideração algumas restrições, como o balanço hídrico. 

 Para incorporar estocasticidade ao ARCOSOP foi utilizado um procedimento de Monte Carlo, 

onde são aplicados dois estágios, o “dimensionamento” e a “validação”. Para tal, foram gerados 200 

cenários de entrada tomando como base a série original de influxos. Através do ARCOSOP foi 

determinado a capacidade ótima perante cada cenário. A partir desses dados foi realizado o 

histograma de capacidade e com a utilização de um risco predefinido é calculado a capacidade para 

que a probabilidade de serem necessárias capacidades maiores do que ela é igual ao risco assumido, 

i.e., o risco de subdimensionar. 

 É realizado um procedimento que tem como objetivo confirmar que a capacidade escolhida 

não violará a confiabilidade sob o risco assumido quando o reservatório for operado para diversos 

cenários futuros de vazão. Para tal, é gerado 1000 cenários de validação na qual é operado o 

reservatório com a capacidade escolhida anteriormente e calculado a confiabilidade para cada 

operação. Feito isso é gerado o histograma e encontrado o valor de confiabilidade para o risco 

predefinido assim como é realizado o procedimento para encontrar o risco de violar a confiabilidade 

previamente definida (risco real). Sendo assim, a capacidade é validada se o risco real for menor do 

que o risco previamente definido. 
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 Para cada conjunto de dados das pesquisas foram realizados 25 testes de acordo com a 

configuração da Tabela 1. Cada combinação apresenta valores diferentes de confiabilidade mínima 

predefinida e de risco máximo. 

 Foi realizado tratamento dos dados dessas pesquisas com o objetivo de transformar dados de 

consumos diários em dados horários. Para tal, foi utilizado um procedimento para converter desvios 

padrões estatísticos diários por aparelho para desvios horários com o intuito de incorporar as 

incertezas nos dados. 

Tabela 1: Configuração para teste. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Para o dimensionamento do volume de um reservatório foram analisados os dados de três 

pesquisas. A primeira delas (BARRETO, 2008) apresenta os seguintes resultados: 

Tabela 2: Resultados para dados da pesquisa brasileira (em Litros). 

 
 Foram criados gráficos tridimensionais que relacionam as três variáveis (Capacidade, 

confiabilidade e risco) a partir dos dados encontrados na tabela anterior.  

 

 
Figura 1: Capacidade vs. Confiabilidade e risco para a pesquisa brasileira. 

 É notório inferir que a capacidade aumenta a medida que a confiabilidade desejada é alta e o 

risco assumido é pequeno. Esse mesmo comportamento é encontrado nos dados das outras duas 

pesquisas. 
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 A pesquisa de Abood, Mustafa e Ali (2013) trouxeram os seguintes resultados para a 

configuração de 25 testes na Tabela 2 e o gráfico tridimensional que relaciona os resultados está 

presente na Figura 2: 

Tabela 3: Resultados para dados da pesquisa iraquiana (em Litros). 

 
 

 
Figura 2: Capacidade vs. Confiabilidade e risco para a pesquisa brasileira. 

 A pesquisa de Mayer et al. (1999 apud Barreto, 2008) gerou dados capazes de produzir os 

seguintes valores de capacidade para o reservatório presente na Tabela 3, além do gráfico 

tridimensional da Figura 3: 

Tabela 4: Resultados para dados da pesquisa americana (em Litros). 

 
 

  
Figura 3: Capacidade vs. Confiabilidade e risco para a pesquisa americana. 
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 O maior volume para o reservatório entre os dados dos três estudos de caso foi de 

aproximadamente 112 litros, que corresponderia a um recipiente de base de 1,0 m² com uma altura 

de 11,2 cm. 

 

4. CONCLUSÃO 

 Esta pesquisa propôs o dimensionamento de um reservatório de águas cinzas para suprir a 

demanda do vaso sanitário. Porém, diferentemente de outros trabalhos, levou em consideração a 

vazão horária dos aparelhos hidrossanitários (lavatório e chuveiro) que contribuem para o 

reservatório. Para tal, foram utilizados dados de três investigações que obtiveram as informações de 

geração de águas cinzas e consumo do vaso sanitário de forma horária. Com o objetivo de empregar 

o dimensionamento estocástico, foram utilizados os desvios padrões diários por aparelho sanitário e, 

após modificação, obtidos esses desvios de forma horária. 

 Utilizando o programa ARCOSOP, foi conduzido o dimensionamento da capacidade do 

reservatório considerando as incertezas da geração e da demanda. Buscou-se a validação do 

procedimento através do cálculo da confiabilidade perante determinado risco em uma análise da 

distribuição de frequências por meio de cenários de afluências (abordagem de Monte Carlo). Em 

todos os testes, constatou-se que a confiabilidade perante o risco é maior que a confiabilidade inicial 

proposta, de modo que o risco real é inferior ao risco fixado inicialmente e o procedimento de cálculo 

da capacidade era válido. 

 No caso da confiabilidade máxima e do menor risco nos testes, foram encontrados os valores 

aproximados de 64, 79 e 112 litros para as pesquisas de Abbood, Mustafa e Ali (2013), Barreto (2008) 

e Mayer et al. (1999 apud Barreto, 2008), respectivamente. Com esses valores, pode-se pensar em 

um recipiente de base 1,0 m2 e com altura a depender do volume pretendido capaz de operar o 

reservatório perante a demanda do vaso sanitário. A concepção do sistema foi trazida nessa pesquisa 

objetivando atender a necessidade do vaso sanitário do pavimento inferior sem a utilização de 

motobombas e sem gastos com energia já que o sistema funcionaria por gravidade. Essa concepção é 

trazida na Figura 4. 

Figura 4: Concepção do sistema. 

 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa. 
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