
 
Teste 4 - Em reservatórios de edifícios

. Feche o registro de saída do reservatório do subsolo e desligue 
a bomba;
. Vede bem a boia do reservatório ou feche o registro de entrada;
. Espere entre 4 e 12 horas e veri�que se o nível baixou;
. Se isto ocorrer, há vazamento no reservatório.

Teste 3 - Na instalação alimentada pela caixa

. Vede bem a boia;

. Feche bem as torneiras e não use os chuveiros ou a descarga;

. Marque o nível de água na caixa;

. Depois de 3 horas, veri�que se o nível ainda é o mesmo;

. Se o nível baixar, há vazamento na tubulação, nos sanitários ou na caixa.

ATENÇÃO: O extravasor (ladrão) deve ser posicionado acima do nível da boia.

Teste 2 - Na válvula ou na caixa de descarga

. Esvazie o vaso sanitário utilizando um copo descartável e seque-o com um pano. 
Se ele voltar a encher sem que seja dada descarga, há vazamento;
. Escute ao lado do comando da descarga, acione a descarga, aguarde a reposição por
30 segundos e observe novamente. Se continuar a repor água é sinal de vazamento.
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Feche a boia ou o registro de entrada da caixa

. Deixe o registro do padrão aberto ou
qualquer outro registro instalado entre
o hidrômetro e a caixa d�água;
. Vede todos as boias das caixas d�água;
. Faça uma leitura do hidrômetro. Espere
30 minutos e faça nova leitura. Veja se
houve alteração do registro anterior;
. Se houve mudança e os números 
continuarem girando é sinal que existe
um vazamento no ramal de 
abastecimento. 

Teste 1 - Na tubulação que leva água
até a caixa d�água

1m  = 1.000 litros3

Centenas de litros

Dezenas de litros

Unidade 
de medida

m  = Metros
        cúbicos

3

Leitura do hidrômetro

m33 35 4 58

TESTES DE
VAZAMENTO

A Cesama apresenta quatro situações que podem indicar a 
existência de água vazando. No entanto, pode ser que não exista 
vazamento. O simples aumento de pessoas em sua casa ou um 
maior uso de água podem significar uma conta mais alta. Faça a 
prova, seguindo as instruções. O importante é que você conheça 
as razões do aumento de sua conta.
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