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Conheça a 
Cyclo Águas do Brasil

Conheça a Cyclo Águas do Brasil estamos no seguimento de: Higienização de 
reservatórios de água potável, Reuso industrial, Tubulações, 
Torres de Resfriamento e Meio Ambiente.

Surgiu com a proposta de desenvolver um método inova-
dor de qualidade em higienização de reservatórios de água 
que atendesse todos os seguimentos do mercado e as 
legislações Vigentes.

POR QUE SURGIU A CYCLO ÁGUAS DO BRASIL?

SEGURANÇA
Treinamentos, equipe de Bombeiros e 
Técnico de Segurança.

SAÚDE
EPÍ s (Equipamentos de proteção individual) e 
EPC´s (Equipamentos de segurança coletiva).

QUALIDADE
Organização, limpeza e qualidade no serviço.
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OS MOTIVOS PARA HIGIENIZAÇÃO

A higienização impede o desenvolvimento do Biofilme e 
sais metálicos, ex: ferro, manganês e carbonatos, dos quais 
prejudicam a qualidade da água.

BIOFILME

É formado por colônias microbianas que hospedam 
bactérias, vírus, algas, protozoários e outros microrganis-
mos patogênicos.

LEGISLAÇÃO

A legislação determina a higienização semestral dos reservatórios.

“Seja qual for o tipo de abastecimento, há, ao longo do tempo, tendência de deposição e 
acúmulo de substâncias nas paredes e fundo dos reservatórios, oriundas da própria água 
fornecida, cuja qualidade varia em função do tipo de manancial, das formas de tratamento, 
da sazonalidade e das intercorrências do processo de distribuição do líquido.”

“Se não removidas periodicamente, essas substâncias, podem alterar a qualidade da água 
do reservatório e provocar riscos à saúde dos consumidores.”

“Desta forma, para que a água armazenada nas caixas d’água tenha sua potabilidade 
preservada, é importante que os reservatórios permaneçam devidamente vedados e prote-
gidos, bem como sejam limpos e desinfetados, no mínimo, semestralmente.”
http://www.cvs.saude.sp.gov.br

TIPOS DE RESERVATÓRIOS QUE A CYCLO ÁGUAS DO BRASIL ATENDE:

Torres
Tanques
Caixa d’agua
Cisternas
Caminhões tanque de água potável
Reuso industrial e torres de resfriamento

ATUAMOS NAS ÁREAS DE DIVERSOS SEGMENTOS, TAIS COMO:

Industriais
Hospitais
Concessionárias de saneamento
Empresas alimentícias em geral
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Cyclo Águas do Brasil Tradicionais

Aplicação de solução biodegradável através de pulveri-

zação eletrônica 12 volts. 

O Método Cyclo Águas do Brasil atinge todas as super-

fícies do reservatório, inclusive tetos.

A solução biodegradável atua instantaneamente no 

desprendimento do biofilme das superfícies do reser-

vatório.

Não danifica o revestimento, e a um controle do PH para 

descarte.

A água ozonizada para finalizar uma higienização 100% 

por completo em relação ás bactérias patogênica.

Análise analítica do reservatório antes e depois da higie-

nização e laudo laboratorial, apresentando um relatório 

com resultados, fotos, recomendações e certificado ao 

cliente, pois a higienização remove bactérias patogênicas 

do mesmo. Protegendo sua agua.

A solução de higienização age instantaneamente após a 

pulverização nas paredes, ganhando um ótimo tempo 

de serviço e uma eficácia garantida.

A solução não gera resíduo solido e utiliza volume baixo 

de água para o enxague, assim não tendo desperdício e 

colaborando com o Meio Ambiente.

Hidro jateamento ou aplicação de hipoclorito 

todos manualmente.

O jato de água não atua com a mesma inten-

sidade e não atinge todos os pontos do reser-

vatório.

O jateamento compromete o revestimento do 

reservatório, danificando o mesmo.

Como o biofilme é comum em ambientes 

clorados (na água), ele cria tolerância ao cloro 

retornando as superfícies em pouco tempo.

Realizam análise das paredes do reservatório, 

sendo que a limpeza é realizada na mesma, não 

obtendo um resultado completo dos reser-

vatórios, e assim não seguindo leis vigentes.

Execução demorada, pois o cloro deve 

permanecer em contato com a superfície do 

reservatório por um tempo para agir.

A pós-desinfecção é agressiva ao meio ambi-

ente devido á quantidade elevada de produto 

e ainda exige um volume de água grande para 

a limpeza e diluição.
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TÉCNICA UTILIZADA:

Solução atingindo somente o biofilme das paredes (sujeira), 
sem jateamento, assim não danificando o revestimento dos 
reservatórios.
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SEGURANÇA

Normas NR33 e NR 35 
(Altura e espaço confinado) 
atendendo todos os requisitos.

Trabalhamos com equipe de 
bombeiros, técnico de segurança e 
supervisor de entrada, quando 
necessário ou 
solicitado pelo cliente.

A Cyclo Aguas do Brasil presta 
serviço com segurança.
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EQUIPAMENTOS

Mascara facial contra gases

Cinto (paraquedista)      

Macacão nível C tipo três              

Óculos de segurança                       

Botas e luvas   

Insuflador

Tripé para resgate

Todos indispensáveis para execução do serviço e preservação à saúde.

Abaixo alguns dos principais equipamentos de segurança citados acima e utilizados 
pela Cyclo Águas do Brasil:

Iluminação fria 12 volts

Polias duplas

Trava quedas

Oximetro (medidor de oxigênio)

Ar mandado



INICIO   HIGIENIZAÇÃO   COMPARATIVO   SEGURANÇA   EQUIPAMENTOS

A CYCLO ÁGUAS DO BRASIL SEGUE AS LEIS VIGENTES,

Comunicado CVS 6, de 12/01/2011 - Limpeza 
e desinfecção de caixas d´água.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 

Portaria N° 2.914 de 12 de dezembro de 
2011.

MINISTÉRIO DA SAÚDE: 

LEI N.º 10.770, DE 8 DE NOVEMBRO DE 
1989.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO:

CERTIFICADO DE HIGIENIZAÇAO E LAUDO LABORATORIAL.

Após a higienização dos reservatórios de água potável emitimos o certifi-
cado de higienização e laudo da analise Obs.: (laudo emitido pela secretar-
ia da saúde do Estado de São Paulo) e um relatório completo com infor-
mações, fotos e recomendações ao cliente, garantido à eficácia do 
procedimento da Cyclo Águas do Brasil.

ÁGUA COM QUALIDADE. 

Higienização de bebedouros, um 
serviço com agilidade e qualidade 
da Cyclo Águas do Brasil.

Conheça também o novo sistema de higienização,



AGENDE UMA VISITA E CONHEÇA UM NOVO METODO DE HIGIENIZAÇÃO QUE A 
CYCLO ÁGUAS DO BRASIL DISPÕEM.

E-mail: contato@cycloaguas.com.br 

Tel. (11) 2863.5100 / 95799.8435

www.cycloaguas.com.br


