
ReseReservatóriovatório
(caixa d’água)(caixa d’água)

saiba porque você deve ter
e aprenda como limpar

e conservar

Reserve água suficiente para uso durante 
o período que estiver limpando.

Deixe um palmo de água na caixa d’água.

Tampe a saída de água. A quantidade 
que ficou no fundo pode ser utilizada na 
lavagem e a sujeira não desce 
pela tubulação.

Lave as paredes e o fundo da caixa com 
escova de fibra vegetal ou fio plástico 
macio, nunca use sabão, detergente ou 
outro produto. Evite escova de aço 
e vassoura.

Anote do lado de fora da caixa a data de 
limpeza. Abra a entrada de água da casa e 
deixe a caixa encher. A caixa está limpa e a 
água pode ser usada.

Tampe adequadamente a caixa para que 
não entrem pequenos animais, insetos ou 
sujeiras. Lave a tampa antes da utilização.

Retire a água da lavagem e a sujeira com 
uma pá de plástico, balde e panos. Utilize 
panos limpos para secar o fundo, evite 
passá-los nas paredes.

Passadas as duas horas, ainda com a boia 
da caixa amarrada ou registro fechado, 
esvazie a caixa abrindo sua saída. Abra todas 
as torneiras e acione as descargas para 
desinfetar a rede do imóvel.

Com uma brocha, balde ou caneta plástica 
molhe as paredes com a solução desinfetan-
te. A cada 30 minutos, se as paredes internas 
da caixa secarem, faça nova aplicação dessa 
mistura até completar duas horas.

Ainda com a saída da caixa fechada, deixe 
entrar um palmo de altura de água. Adicione 
1 litro de água sanitária para cada tanque 
com capacidade de 1.000 litros e deixe duas 
horas.

Inicie o fechamento do registro da 
entrada da casa ou amarre a boia.

Programe o dia da lavagem da sua 
caixa d’água. Dê preferência para o dia 
em que o imóvel tenha menos pessoas.

Se ligue!
Verifique periodicamente as instalações hidráulicas de seu imóvel. 
Essa atitude é muito importante e de sua responsabilidade. 

Seu abastecimento também depende de você! Para mais orienta-
ções, ligue para o 0800 0555 195.

Combate à dengue
A melhor forma de se evitar a 
dengue é combater os focos, não 
deixando acumular água em locais 
propícios para a criação do Aedes 
aegypti, mosquito transmissor da 
doença. Os cuidados com a caixa 
d’água podem ajudar a prevenir e eliminar o problema. Afinal, se 
ela não estiver devidamente tampada, pode se tornar um dos 
principais criadouros do mosquito.
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Como limpar a sua caixa d’água
Se você tem 02 (dois) reservatórios, um inferior e outro superior, comece a 
lavar primeiro o reservatório inferior e depois lave o reservatório superior.



Cuidar da sua caixa d’água garante a qualidade 
da água que você recebe
Depois de todo o processo realizado pela Embasa para captar, tratar e 
distribuir adequadamente a água até a sua casa, é hora de você fazer a 
sua parte, cuidando para mantê-la potável e livre de micro-organismos 
prejudiciais à saúde. No entanto, se o reservatório do seu imóvel não 
estiver limpo e desinfetado, poderá contaminar toda a água, 
tornando-a imprópria para o consumo e colocando em risco a sua 
saúde e da sua família. Por este motivo, é fundamental o cuidado com 
as instalações hidráulicas e com a limpeza periódica da caixa d’água. 
Faça isso a cada seis meses.

Imóveis com mais de um pavimento precisam 
ter reservatório inferior
Nos casos dos imóveis com mais de um pavimento, a lei determina a 
instalação de reservatório inferior equipado com bomba para abaste-
cer os demais andares. Instalar o reservatório apenas na parte 
superior do imóvel não é o bastante, pois, algumas vezes, a pressão 
da rede na rua não é suficiente para que a água chegue aos andares 
de cima. É preciso ter um reservatório com bomba no térreo para 
puxar a água.

É importante lembrar que, em caso de 
manutenções na rede de abastecimento,
os imóveis com reservação inadequada

são afetados mais rapidamente.

Como calcular a necessidade de consumo diário?
O consumo médio de água de uma família é influenciado principal-
mente pelos hábitos e condições econômicas e, portanto, é variável. 
Existe uma média de consumo diário prevista para cada morador, 
estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 110 
litros. No Brasil, estima-se uma média de 150 litros por dia para cada 
morador e o reservatório é necessário para garantir essa quantidade. 
Dessa forma, a necessidade de uma família de cinco pessoas 
(incluindo criança), por exemplo, é de um reservatório com capacida-
de de 750 litros.

Além desse número, é necessário levar em conta mais 20% do consu-
mo total para reserva de incêndio em prédios, conforme determina a 
Norma Técnica NBR 5626/98, definida pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). 

Por que ter uma caixa d’água em casa?
Você já parou para pensar que ter uma caixa d’água (ou reservatório 
de água) na sua casa é tão importante quanto ter água na torneira 
diariamente? Isso acontece porque, dessa forma, você garante que 
sua família tenha a quantidade de água suficiente para consumo por 
um período mínimo de 24 horas, mesmo em momentos de variação 
de pressão ou manutenção nas redes de abastecimento, de acordo 
com o decreto estadual nº 3.060/1994.

A Embasa lhe fornece água tratada. Sem tratamento, essa água 
contém impurezas que podem transmitir diversos tipos de doenças. 
Por isso, é feito um rigoroso controle de qualidade em todas as 
etapas da operação, desde a captação no manancial até a entrega no 
hidrômetro. Isso garante que a água que chega à sua casa esteja de 
acordo com as normas do Ministério da Saúde.

De acordo com a lei, a Embasa é responsável por fornecer água até o 
ponto de entrega, ou seja, até o hidrômetro. Após esse ponto, é sua 
responsabilidade, como usuário, a reservação e utilização dessa água.
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