
Teste de inspeção visual e tátil-auditivo



É preciso ficar sempre 
atento às variações da conta de 
água, pois, muitas vezes, o hábito 
de consumo não mudou, porém, o 
consumo de água aumentou. 
Essa ocorrência poderá ser o 
sinal de alerta de que a rede inter-
na está com vazamento.

Preocupada com isso, a 
SAN-LEX recomenda algumas 
dicas para que você possa identi-
ficar rapidamente a possibilidade 
de desperdício de água através 
de vazamento. Caso o resultado 
de um dos testes seja positivo, há 
indicações de possível vazamen-
to. Procure um encanador de sua 
confiança ou o departamento 
responsável de água e esgoto no 
seu município. 

Os testes são divididos em 
duas partes, antes da caixa 
d’água (externo) e depois da 
caixa d’água (interno).

Agora, vamos às dicas de 
identificação de possíveis vaza-
mentos que você pode identificar.

A SAN-LEX
alerta 

2



Verificações iniciais

• Marque a posição dos mostradores menores do hidrômetro e,  
 após duas horas, no mínimo, verifique se houve movimentação  
 dos mesmos, em caso positivo, é sinal de possível vazamento.

TESTE DO HIDRÔMETRO
• Inicialmente, mantenha aberto o registro do cavalete de entrada  

 da água para o seu imóvel. 
• Feche todas as torneiras e não utilize os sanitários.
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Para melhores resultados recomendamos que o teste seja reali-
zado pelo menos 3 vezes.

Você pode utilizar o celular para tirar foto do hidrômetro, assim 
poderá comparar ainda mais fácil.

*a leitura inicio e fim deve ser lido os números pretos e vermelhos

TESTE ÁUDIO VISUAL
Se você sabe pode onde passa o encanamento, ou parte dele, 

em seu imóvel é importante realizar o teste áudio visual. Com ação 
simples é possível identificar alguns possíveis vazamentos, então faça 
o seguinte:

• Na extensão do encanamento visualize se existe humidade, 
 manchas, mofo, alteração na coloração das paredes ou   
 desprendimento do revestimento cerâmico.

• Você pode, também, ir dando pequenas batidas na extensão no
 encanamento, sons diferentes em algumas partes pode ser
 indicio de vazamentos.
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• Verifique se ouve sons chiados das torneiras, válvulas de   
 descargas ou próximo a caixa d’água, isso pode ser mais um  
 indício.

• Note se em algum momento sai água, mesmo que gotejando,  
 pelo ladrão da caixa d’água, se houver a boia da caixa poderá  
 estar com desgaste.

Testes externos - antes da
caixa d’água

TESTE DA TORNEIRA
Este teste exige que a cota (altura) da torneira esteja num plano 

maior que o suposto vazamento, para que, com a queda de pressão, 
seja possível o teste.

FECHE O REGISTRO DO CAVALETE
• Abra uma torneira cuja rede de distribuição de água seja feita  

 diretamente pela rede de água (exemplo: torneira do jardim ou  
 tanque etc.).

• Aguarde até a água parar de correr, em seguida coloque um  
 copo cheio de água na boca da torneira, como mostrado na  
 figura abaixo (A).

• Se houver sucção da água do copo pela torneira conforme  
 indicado na figura (B), é provável que exista vazamento do  
 ramal interno (após o hidrômetro).

sem
vazamento

com
vazamento
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TESTE DO HIDRÔMETRO ATÉ A CAIXA D’ÁGUA
Esse teste deverá ser realizado quando a pressão da água 

estiver boa, pois é essa pressão que vai te ajudar no teste.

MANTENHA ABERTO O REGISTRO DO CAVALETE
• Prenda a boia e certifique-se de que não está entrando água na  

 caixa d’água
• Anote a sequência dos números do hidrômetro e, durante duas  

 horas (ou mais), verifique se eles se alteram, eles devem   
 permanecer iguais durante todo o teste.

Use a tabela para comparar

É recomendável que você oriente o profissional para a subida até 
a(s) caixa(s) d’água, que deverá ser feita com segurança.

Torneira da Bóia
(fechada)
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Testes internos - depois da
caixa d’água

TESTE DA REDE INTERNA
É recomendável que você oriente o profissional para a subida até 

a(s) caixa(s) d’água, que deverá ser feita com segurança.

PARA ESSE TESTE, SIGA OS SEGUINTES PASSOS:
• Prenda a boia e certifique-se de que não está entrando água na  

 caixa d’água.
• Faça uma marca de lápis ou giz e aguarde pelo menos 4 horas  

 para verificar novamente se o nível foi alterado.
• Caso o nível tenha sido alterado, significa que poderá existir  

 vazamento na rede que seu reservatório alimenta.

TESTE DO VASO SANITÁRIO 
Normalmente alguns tipos de vaso sanitário podem estar com 

vazamentos que passam despercebidos, apesar do uso diário. Para 
que tenhamos a certeza de que está tudo em ordem, faça o seguinte:

• No vaso sanitário, jogue pó de café nas paredes (borda) e no 
fundo do vaso.

• O café deverá ficar depositado nas paredes e no fundo do vaso.
• Caso contrário, é sinal de provável vazamento na válvula ou na 

própria caixa de descarga.

sem
vazamento

com
vazamento
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Para melhores resultados, recomendamos os testes acima no 
período noturno.

Os vazamentos nas descargas geralmente são causados por 
sujeiras que se alojam nas válvulas de descarga, que são provenientes 
de sujeiras acumuladas na caixa d’água. A solução é evitar que a caixa 
d’água acumule muita sujeira, fazendo a limpeza da mesma a cada 6 
meses.

sem vazamento com vazamento
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TESTE DO BALDE PARA PISCINA
O teste do balde serve para determinar se a piscina está vazando 

ou apenas evaporando.

COLOQUE A ÁGUA DA PISCINA NO NÍVEL NORMAL
• Encha um balde com água da piscina até aproximadamente 5  

 cm da borda.
• Marque o nível da água do balde e da piscina.
• Prenda o balde no interior da piscina de forma que a água do  

 balde mantenha a mesma temperatura da água da piscina sem  
 que o balde encha água com a piscina.

• Após 24 horas, confira o nível de água do balde e o nível de  
 água da piscina comparando-os com as marcações iniciais. 
 Caso a piscina tenha uma variação maior em altura dos níveis  
 e água, provavelmente apresenta vazamento. Se chover, repita  
 o teste.
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Calcule o desperdício

LEGENDA 
1 lento: até 40 gotas/minuto 
2 médio: entre 40 e 80 gotas/minuto 
3 rápido: entre 80 e 120 gotas/minuto 
4 muito rápido: acima de 120 gotas/minuto
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• Verifique sempre se a boia de  
 caixa d’água não está envelheci 
 da, subdimensionada, quebrada  
 ou desregulada.

• Lave a caixa d’água a cada 6  
 meses, você evita acumulo de  
 resíduos no fundo da caixa o que  
 pode ocasionar desgastes das  
 válvulas.

• Fique atento à válvula do vaso  
 sanitário, pois é campeã em   
 vazamentos.

• Utilize aeradores nas torneiras,  
 eles ajudam a reduzir o consumo  
 em torneiras em até 40%.

• Tome medidas economizadoras  
 como fechar bem as torneiras,  
 tomar banhos menos prolonga 
 dos e controlar o uso da água  
 para lavagens em geral.

• Todos os testes e qualquer tipo  
 de vazamento após o hidrômetro  
 são responsabilidade do cliente.

Observações
importantes

11



N
ão

 d
es

ca
rt

e 
es

te
 im

pr
es

so
 e

m
 v

ia
s 

pú
bl

ic
as

.

w w w . s a n l e x . c o m . b r


