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Resumo: O acesso à água de consumo humano com qualidade é fundamental para a saúde das 
pessoas. No Brasil, o Ministério da Saúde regulamenta os procedimentos e responsabilidades 
relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de 
potabilidade. Entretanto, esses procedimentos e responsabilidades têm como limite os hidrômetros 
das residências, a partir desse ponto, a responsabilidade passa a ser do usuário. Assim, os 
reservatórios de água domiciliares, podem representar risco à saúde de seus usuários. Esta pesquisa 
se propõe a investigar sobre as condições sanitárias, além de coletar e analisar amostras de água de 
reservatórios domiciliares de 36 residências em Ilha das Caieiras, no município de Vitória-ES. 
Considerando a necessidade de melhor divulgação das normas e orientações sobre a execução e 
manutenção do reservatório de água domiciliar, este projeto visa contribuir para a formulação de 
diretrizes para os setores de saúde e saneamento no município de Vitória, com aspectos advindos do 
modo de vida da população, contribuindo assim, para a garantia da qualidade da água de consumo 
humano nos domicílios e diminuição dos riscos à saúde. 
.  
Palavras-chave: Água para consumo humano, reservatório de água domiciliar, risco à saúde, 
educação ambiental.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A água é fundamental para todo ser vivo, mas 
também pode atuar na difusão de organismos 
patogênicos. Devido a esse e outros fatores, 
todo seu tratamento, deve ser rigoroso para 
que se tenha a garantia da potabilidade da 
água. 
 
No Brasil, a qualidade da água para consumo 
humano é regulamentada por legislação 
específica, a Portaria do Ministério da Saúde 
nº 518/2004 (BRASIL, 2004). Entretanto, 
esses cuidados ficam restritos até os 
hidrômetros das residências, a partir deste 
ponto, é de responsabilidade do usuário a 
continuidade dessa qualidade. Assim, os 
reservatórios domiciliares que têm por 
finalidade o armazenamento da água, se não 
forem adequadamente cuidados, podem 
representar risco à saúde de seus usuários. 
 
Considerando a importância da continuidade 
em se garantir a qualidade da água para 
consumo humano no interior do domicílio e a 
possibilidade do risco da mesma pela 
presença dos reservatórios, é que este estudo 
busca investigar sobre a importância, o uso, a 
manutenção e as condições dos reservatórios 
de água domiciliar.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O bairro Ilha das Caieiras possui 357 e 2.119 
habitantes. Conta com 97,8% de cobertura de 
água encanada (forma oficial ou clandestina). 
Porém o sistema é insuficiente, ocorrendo 
déficit no verão. Para atenuar este problema, a 
maioria das casas utiliza como reservatório de 
água, tonéis de latão, normalmente sem 
tampa e em condições precárias (VITÓRIA, 
2008). 
 
Alguns trabalhos relatam o problema das más 
condições dos reservatórios (ROJAS et al., 
2003; OLIVEIRA; VALLA, 2001; HELLER, 
2006). Esses trabalhos mostram que devido a 
precariedade do abastecimento leva a 
estocagem de água em recipientes impróprios.  
 
Rancaño et al. (1982) apud Schembri e Ennes 
(1997) afirmam que a queda da qualidade da 
água pode estar associada à má manipulação 
e a uma reservação precária. 
 
Outro fator de risco identificado em trabalhos 
(SILVA, 2007; SILVA et al., 2007; D’AGUILA et 
al., 2000) foi a falta de uma peridiocidade de 
limpeza além de sua execução de forma 
correta.  
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Em Vitória, dos 40 entrevistados, 32 tinham 
consciência que a limpeza deveria ser feita, 
porém a realizavam de forma errônea (SILVA, 
2007). Já em Feira de Santana, o trabalho de 
Silva et al. (2007) mostrou que mesmo as 
pessoas realizando limpeza, a água analisada 
apresentou coliformes nas análises. No Rio de 
Janeiro, os usuários não sabiam da 
necessidade de limpeza do reservatório. 
 
Camilloti e Gonçalves (2003) e Silva (1993) 
identificaram precariedade dos reservatórios 
de prédios de Joinville - SC e de Belém – PA: 
os mesmos se encontravam fora dos padrões 
da norma NBR 5626, que trata sobre 
instalações de água fria, e estabelece padrões 
para construção de reservatório. 
 
Todos os trabalhos apresentaram a relação da 
qualidade da água em relação ao reservatório 
domiciliar. As amostras de água analisadas 
encontravam-se fora dos padrões 
estabelecidos pela Portaria nº 518/2004 do 
MS.  
 
CONCLUSÃO 
 
É, portanto, de fundamental importância levar 
ao conhecimento da população a necessidade 
do hábito sistemático de limpar e desinfetar o 
reservatório domiciliar além das formas 
corretas de armazenamento da água.  
 
Para a conclusão e resultados finais, ainda 
será realizada as entrevistas e análises da 
água no bairro Ilha das Caieiras. 
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