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Assunto: Principais pontos NBR 5626/20 atualizada em Junho/20 
 
 
Importante atentar aos itens destacados abaixo: 
 
6.5 Abastecimento, reservação e distribuição  de água NBR 5626/2020 
  
 
6.5.5.    Reservatórios de água fria potável: proteção sanitária e preservação da 
potabilidade da água.  
6.5.5.1. O reservatório deve ser opaco ou dotado de meios de proteção contra a 
incidência de luz.  
6.5.5.2. O reservatório deve permitir a CONSTATAÇÃO VISUAL E O REPARO DE 
VAZAMENTOS, e impossibilitar a CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL por qualquer 
agente externo.  
6.5.5.3. O reservatório deve ser um RECIPIENTE ESTANQUE, com tampa ou abertura 
com porta de acesso opaca, firmemente presa na sua posição quando fechada.  
6.5.5.4. Deve ser impedido o eventual ingresso de líquidos, água contaminada, não 
potável ou de qualidade desconhecida em reservatório de água potável dotado de 
abertura de acesso em sua cobertura.  
6.5.5.5. Qualquer abertura na parede do reservatório que se comunica direta ou 
indiretamente com o meio externo deve ser protegida de forma a impedir o ingresso 
ao seu interior de líquidos, poeiras, insetos e outros animais.  
6.5.5.6. O reservatório DEVE SER RESISTENTE A CORROSÃO ou ser provido 
internamente de outros meios de proteção, como um REVESTIMENTO PROTETOR 
ANTICORROSIVO adequado. Tendo em conta a possibilidade de OCORRÊNCIA DE 
CONDENSAÇÃO nas superfícies internas das partes do reservatório que não ficam em 
contato com a água, estas não podem liberar SUBSTÂNCIAS SOLÚVEIS que possam 
comprometer o padrão de potabilidade da água armazenada nem favorecer a 
formação de biofilme. 
6.5.6.   Reservatórios de água fria potável: forma e capacidade:  
6.5.6.1. Na definição da capacidade total de reservação de água potável deve ser 
considerada a frequência e duração de eventuais interrupções do abastecimento.  
6.5.6.2. O volume total de água reservado deve atender no mínimo 24 h de consumo 
normal no edifício e deve considerar eventual volume adicional de água para combate 
a incêndio quando este estiver armazenado conjuntamente.  
6.5.6.3. O volume total de água potável armazenada no reservatório deve ser limitado 
a um valor que assegure a sua potabilidade dentro do período de detenção médio, sob  
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utilização normal, de modo a evitar redução excessiva da ação residual do agente 
desinfetante. 
NOTA:  Na impossibilidade de determinar o volume máximo permissível, recomenda-
se limitar o volume total ao valor que corresponda a três dias de consumo diário ou 
prever meios que assegurem a preservação das características da água potável.  
6.5.6.4. Nos casos em que há RESERVATÓRIOS INFERIOR E SUPERIOR, a divisão da 
capacidade de reservação total deve ser feita de modo a atender às necessidades do 
SPAFAQ quando em uso normal, às situações eventuais onde ocorra interrupção do 
abastecimento de água da fonte de abastecimento e às situações normais de 
manutenção.  
6.5.6.5. À exceção das residências unifamiliares isoladas, os demais RESERVATÓRIOS 
ELEVADOS devem SER DIVIDIDOS EM DOIS OU MAIS COMPARTIMENTOS para 
permitir operações de manutenção sem que haja interrupção na distribuição de água 
para os pontos de utilização do edifício. A capacidade do menor dos compartimentos 
deve ser suficiente para atender à demanda correspondente ao maior período de pico 
de consumo do edifício durante o intervalo de tempo estimado para uma operação 
normal de manutenção. Neste caso, cada compartimento deve operar COMO UM 
RESERVATÓRIO AUTÔNOMO, INDEPENDENTE DO FUNCIONAMENTO DOS DEMAIS 
COMPARTIMENTOS, sendo vedada a condição de OPERAÇÃO SIMULTÂNEA exclusiva 
como VASOS COMUNICANTES.  
6.5.6.6. O formato do reservatório, o posicionamento relativo entre entrada e saída de 
água neste e a forma de tomada de água para consumo devem evitar a ocorrência de 
regiões de estagnação em seu interior e promover renovação da água armazenada.  
6.5.6.7. HAVENDO RESERVATÓRIOS INFERIOR E SUPERIOR, o reservatório inferior 
PODE ser constituído de COMPARTIMENTO ÚNICO sempre que o volume de água 
destinada a consumo no RESERVATÓRIO SUPERIOR SUPERAR o volume demandado 
durante o período de tempo estimado para uma operação normal de limpeza do 
reservatório inferior, ficando, neste caso,DISPENSADA A NECESSIDADE DA 
SUBDIVISÃO em compartimentos independentes 
6.5.6.8. Em caso de câmara formada pela interligação de vários reservatórios, deve ser 
assegurada a circulação da água por todos eles, sendo vedada a condição de operação 
simultânea exclusiva como vasos comunicantes.  
6.5.7.     Reservatórios de água fria potável: instalação e estabilidade mecânica:  
6.5.7.1. O reservatório (inclusive tampa ou porta de acesso) deve atender sua função 
sem apresentar deformações que comprometam o seu funcionamento ou dos 
componentes nele instalados.  
6.5.7.2. Reservatórios pré-fabricados devem ser apoiados sobre bases planas e 
estáveis, capazes de resistir aos esforços atuantes e de impedir as consequentes 
deformações. No(s) local(is) que abriga(m) reservatório(s) pré-fabricado(s), deve ser 
previsto meio capaz de escoar água porventura vazada em atividades de manutenção  
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e na eventualidade de ruptura de reservatório. Tubulações a ele(s) ligadas não podem 
transmitir esforços adicionais às suas paredes.  
6.5.9.    Reservatórios de água fria potável: tubulações de limpeza, extravasão e de 
aviso.  
6.5.9.1. Os reservatórios de água fria ou quente devem ser dotados de tubulação de 
limpeza para permitir o seu esvaziamento. Na tubulação de limpeza, deve haver um 
registro de fechamento em posição de fácil acesso e operação, situado próximo à saída 
do reservatório. 
6.5.9.2. Para facilitar a impermeabilização e a operação de limpeza, o reservatório 
moldado no local DEVE TER CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS OU CHANFRADOS e 
FUNDO COM superfície dotada de LIGEIRA DECLIVIDADE no sentido do bocal ou flange 
da tubulação de limpeza.  
6.5.9.3. Os reservatórios atmosféricos de água fria devem ser providos de tubulações 
que permitam extravasão do volume de água em excesso em seu interior, caso o nível 
ultrapasse a cota operacional máxima prevista, de modo a impedir a ocorrência de 
transbordamento ou a inutilização do dispositivo de prevenção ao refluxo previsto, 
devido à falha do componente destinado à interrupção do abastecimento.  
6.5.9.5. Em reservatórios atmosféricos de água fria devem ser previstos meios (tal 
como tubulação de aviso de extravasão) para alertar a ocorrência de falha no 
componente destinado ao controle da entrada da água e manutenção do nível 
desejado, sempre que houver elevação da superfície da água acima do nível 
operacional máximo previsto.  
6.5.9.6. As extremidades de jusante das tubulações de extravasão e de aviso de 
extravasão, quando adotada, devem ser providas de meios que LIMITEM O INGRESSO 
DE VETORES DE DOENÇA de veiculação hídrica ao interior do reservatório, COMO 
TELAS ou MALHAS DE MATERIAL RESISTENTE às condições de exposição. Neste caso, a 
área de passagem das frestas de aberturas deve ultrapassar a área da seção interna da 
respectiva tubulação.   
6.5.9.10. A água das tubulações de extravasão, de limpeza e de aviso de extravasão, 
quando adotada, deve ser descarregada em condições que impeçam refluxo e conexão 
cruzada e em local onde não haja possibilidade de gases e ar potencialmente 
contaminados ingressarem no reservatório por meio destas tubulações. É vedada a sua 
interligação direta com tubulações dos sistemas prediais de ESGOTO SANITÁRIO E DE 
ÁGUAS PLUVIAIS.  
6.5.10.   Reservatórios de água fria potável: previsão de meios para inspeção, 
manutenção e limpeza:  
6.5.10.1. O reservatório deve ser projetado de forma a garantir sua EFETIVA 
OPERAÇÃO, VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO, de forma mais simples e econômica 
possível.  
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6.5.10.2. O reservatório deve permitir que o seu interior SEJA FACILMENTE ACESSADO, 
VERIFICADO E LIMPO. O acesso para verificação e limpeza deve ser garantido POR 
MEIO DE ABERTURA COM DIMENSÃO SUFICIENTE.  
6.5.10.3. O espaço a prever EM TORNO DO RESERVATÓRIO deve ser suficiente para 
permitir a realização das atividades de verificação e manutenção, garantindo a 
MOVIMENTAÇÃO SEGURA da pessoa encarregada de executá-las  
6.5.11.    Sistemas de recalque e de pressurização:  
6.5.11.2. Os sistemas de recalque e de pressurização devem possuir NO MÍNIMO 
DUAS BOMBAS com funcionamento INDEPENDENTE ENTRE SI, com vistas a assegurar 
o abastecimento de água em caso de falha ou desativação DE UMA DELAS PARA 
MANUTENÇÃO. 
6.5.11.3. Os sistemas de recalque e de pressurização devem permitir o funcionamento 
simulado de qualquer uma das bombas ou dispositivos elevatórios para efeito de teste 
de operação.  
6.5.11.8. A extremidade da tomada de água de tubulação de sucção deve ser 
POSICIONADA ELEVADA EM RELAÇÃO AO FUNDO do reservatório ou do respectivo 
poço de sucção, quando existir, para evitar a aspiração de eventuais resíduos 
porventura depositados.  
6.5.11.9. A fim de evitar a presença de água sem renovação dentro das tubulações e 
do corpo de bomba que permaneça inoperante por longos períodos, sob a ótica da 
preservação da qualidade sanitária, as bombas do sistema de recalque e as do sistema 
de pressurização devem ser PROJETADAS PARA TER ALTERNÂNCIA AUTOMÁTICA 
ENTRE PARTIDAS CONSECUTIVAS.  
6.5.11.11. Deve ser previsto meio adequado para atenuar ou evitar a transmissão das 
vibrações da saída de bomba hidráulica para a tubulação de recalque e consequente 
ruído dela proveniente. 
6.5.11.16. Em sistemas de recalque, deve-se utilizar COMANDOS DE ACIONAMENTO E 
DESATIVAÇÃO AUTOMÁTICOS, condicionados ao nível de água nos reservatórios. 
Estes comandos devem TAMBÉM PERMITIR O ACIONAMENTO MANUAL PARA 
OPERAÇÕES DE VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO.  
6.5.11.17. Os sistemas de recalque e de pressurização não podem ser acionados na 
condição de nível d’água mínimo operacional no reservatório que os abastece, para 
evitar que a bomba opere na ausência de água e se danifique.  
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