
VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO

HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D’ÁGUA

Prevenir ainda é o melhor remédio!



A falta de higienização periódica das 
caixas d’água pode acarretar na 
ocorrência de muitas doenças.

Conheça algumas doenças que a 
limpeza da caixa d’água pode evitar:



DENGUE

O mosquito o Aedes aegypti gosta de por ovos em água
limpa e parada. A caixa d’água destampada é um dos
principais locais onde ele costuma desovar. A dengue se
caracteriza por febre alta e dores pelo corpo. Além disso, a
dengue pode se desenvolver em água parada dentro de
baldes, pneus e até nos potes de água dos cachorros e
animais de estimação. é preciso ficar ligado para erradicar
a doença de uma vez por todas.



AMEBÍASE

É uma forma de diarréia em que os protozoários
encontram nos seres humanos um hospedeiro para o
desenvolvimento da doença. Em casos mais graves os
Entamoeba histolytica podem até prejudicar e
comprometem o funcionamento de órgãos.

http://www.limpezadecaixadagua-sp.com.br/evite-doencas.html


HEPATITE INFECCIOSA

Também é chamada de Hepatite A e Hepatite E. A
doença ataca o fígado. O contágio pode se dar pela
água, alimentos ou objetos contaminados. Os principais
sintomas que uma pessoa infectada apresenta é o tom
amarelado dos olhos e pele, falta de apetite e diarreia.



GIARDÍASE

Essa doença ocorre frequentemente em locais em que
a higiene sanitária não existe. Transmitido por uma
água contaminada, a pessoa pode ficar com cólicas e
diarréia com cheiro muito forte. Além disso, o infectado
apresenta deficiência de vitaminas no organismo, o que
acarreta a perda de peso e deixa o paciente suscetível
a outras doenças.



GASTROENTERITE

É uma inflação do intestino delgado e do estômago. Os
principais sintomas são vômitos e diarreia. A
transmissão dessa doença se dá por ingestão de água
contaminada, que pode ser da caixa d’água – se
mantida destampada ou suja – ou da rua, vinda de
canos sujos ou enferrujados.



FEBRE TIFOIDE

É transmitida por ingestão de água contaminada por
fezes e pode apresentar sintomas como fadiga, boca
amarga, febre, calafrios, indisposição gástrica, diarreia
e aumento do baço.



CUIDE DE SUA SAÚDE  E DE SUA FAMÍLIA 
HIGIENIZANDO SUA CAIXA D’ÁGUA NO MÍNIMO 

A CADA 6 (SEIS) MESES



Para lavar sua caixa d´água, separe:

• 1 balde
• 2 panos limpos
• 1 esponja ou escova (não pode ser de aço)
• 1 colher de sopa
• 1 pá de plástico
• água sanitária



Atenção: Nunca utilize sabão, detergente ou outro 
produto de limpeza para lavar a caixa d'água.

Use apenas água sanitária.

Como escolher a caixa certa:
1 a 4 pessoas - 500 litros
5 a 6 pessoas - 750 litros
7 a 10 pessoas - 1000 litros



COMO HIGIENIZAR SUA CAIXA D’ÁGUA EM 
10 PASSOS:

1° Um dia antes da lavagem, feche o
registro de entrada ou amarre a bóia da
caixa. Assim, você vai consumir a água
da caixa até atingir a quantidade
necessária para a limpeza, evitando o
desperdício.



2 - Feche a saída com um tampão ou 
pano, tomando o cuidado de reservar 
um palmo de água na caixa.

3 - Lave as paredes e o fundo da
caixa com uma esponja ou escova de
cerdas macias.



4 - Abra a saída da caixa para que
escorra toda a água da lavagem.
Usando um balde e uma pá de
plástico, retire a água e os resíduos
que restarem.



5 - Abra o registro de entrada de água,
encha a caixa até a metade. Feche
novamente o registro e a saída da caixa
d'água. Em seguida, adicione água
sanitária conforme tabela abaixo:

CAPACIDADE DA CAIXA 
(LTS)

QUANTIDADE DE ÁGUA 
SANITÁRIA

500 10 COLHERES DE SOPA
750 15 COLHERES DE SOPA

1000 20 COLHERES DE SOPA



6 - Lave novamente as paredes e o
fundo da caixa d'água com uma
esponja ou escova nova e limpa.

7 - Abra novamente a saída da caixa
e as torneiras da casa, deixando
toda a água da lavagem sair. Para
evitar o desperdício, guarde essa
água em baldes para lavar pisos e
calçadas.



8 - Lave a tampa da caixa com água
corrente e coloque-a no lugar. Também
é importante colocar um filtro (tela de
nylon) na saída do cano extravasor ou
cano-ladrão, que é aberto quando a
caixa d’água está muito cheia.
Geralmente, a saída desse cano
localiza-se no lado exterior do telhado.
Com a tampa e o filtro, evita-se a
entrada de insetos e pequenos animais
na caixa d’água.



9 - Para evitar o acúmulo de ar no
encanamento da casa, abra as
torneiras até que a água comece a sair.

10 - Abra o registro de entrada da
água e deixe a caixa encher.



ALGUMAS IMAGENS DE ANTES E DEPOIS DA 
HIGIENIZAÇÃO:



A VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  ADVERTE!

Considerando que, o AMIANTO libera substâncias
cancerígenas a Vigilância Sanitária recomenda que,
caso sua caixa d’água seja desse material, seja
providenciada sua substituição por CAIXA D’ÁGUA
DE PVC, que, além de proteger sua saúde e de sua
família contra esse mal terrível, facilita o processo de
higienização.



REALIZAÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MONTE BELO

PROMOVIDO POR:

VALÉRIA BUENO SILVA 
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária 

PAULO TADEU RODRIGUES
Fiscal Sanitário

Acesse: www.montebelo.mg.gov.br
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