
USE SOMENTE

ÁGUA
TRATADA

Em Juiz de Fora, 95% da população 
recebe água tratada em suas casas. 
Mesmo assim, muitas pessoas insistem 
em usar água de nascentes, minas e 
poços, que não passa por qualquer 
tipo de tratamento e monitoramento.

Para se ter uma ideia, mais de 90% das 
minas, principalmente as que estão 
localizadas na zona urbana, estão 
contaminadas. Portanto, a água destas 
fontes é imprópria para o consumo
humano.

Não arrisque a sua saúde deixando se 
enganar pela aparência da água. Nem 
sempre uma água cristalina é pura.
Utilize somente água tratada pela 
Cesama. 

7h30 às 17h30



1- Ferva a água durante dois minutos.

Em caso de extrema 
necessidade, ao usar 
a água sem tratamento, 
proceda da seguinte 
forma:

ATENÇÃO: Se a água estiver 
turva, filtre-a antes de clorar.

A água distribuída pela Cesama é tratada e fluoretada 
conforme os padrões de potabilidade exigidos pelo 
anexo XX da portaria de consolidação nº 5 do Ministério 
da Saúde, de 28 de setembro de 2017. Mas para que a 
água chegue a sua torneira livre de impurezas, mantenha 
a caixa d�água sempre tampada, evitando que insetos e 
animais caiam dentro dela. Também é recomendável 
lavar a caixa d�água pelo menos uma vez por ano.

Feche o registro, impedindo a entrada 
de água na caixa, ou amarre a boia.

Esvazie a caixa d�água, abrindo 
torneiras e dando descargas.

Quando a caixa estiver quase vazia, 
tampe a saída para que o restante da 
água seja usado na limpeza e para que 
a sujeira não desça pelo cano.

Esfregue as paredes e o fundo da caixa 
com panos e bucha. Nunca use sabão, 
detergentes ou outros produtos de
limpeza.

Retire a água e o material que restaram 
da limpeza usando pá e panos, até que 
a caixa fique totalmente limpa.

Deixe entrar água na caixa até encher 
e acrescente um litro de água sanitária 
para cada mil litros de água.

Não utilize de jeito nenhum esta
água por duas horas.

Passadas duas horas, feche o registro
ou a boia para que não entre água
na caixa.

Esvazie a caixa outra vez. Assim, 
estará desinfetando os canos.

Tampe a caixa d�água para que não 
entrem pequenos animais ou insetos.

Anote do lado de fora a data de 
limpeza.

Finalmente, abra a entrada de água
ou desamarre a boia, e você já pode
utilizar a água.

Como limpar sua
CAIXA D�ÁGUA

2 minutos

No caso de prédios onde os reservatórios ficam no alto, geralmente a limpeza é feita por firmas especializadas.
Verifique se a limpeza está sendo feita com frequência. Cobre isso de quem administra o prédio. Zele pela sua saúde.

2- Depois de fria, agite-a bem, ou adicione três
gotas de água sanitária para cada litro de água.

3- Misture bem 
e espere 
30 minutos 
para utilizar.

30 minutos
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Água sanitária
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