
É através dele que se mede o volume de água que você utiliza,
emite a sua conta de uma maneira justa e ajuda a controlar seu
consumo e eventuais vazamentos.

Como o hidrômetro ajuda a controlar
seu consumo de Água?
Com a leitura, você sempre sabe se está consumindo
demais e pode identificar algum vazamento.

Dicas importantes:
- Mantenha o hidrômetro sempre limpo;
- Nunca coloque nada sobre o medidor.
 Mantenha o padrão em local de fácil acesso;
- Nunca retire o lacre. A violação do
 hidrômetro é ilegal e implica em sanções
 previstas por lei.

Aprenda a conferir o seu consumo:
O número que está no hidrômetro é a leitura e não o consumo.
Para saber o consumo, é preciso conhecer os números do mês anterior
e subtrair pelo número atual. Para isso basta ler os números pretos.

Colabore com o Trabalho
da CESAN.
Mensalmente um agente da Cesan, 
devidamente uniformizado, treinado e com 
identificação, passará no seu imóvel para
fazer a leitura do hidrômetro. Mantenha-o 
em local visível e, por favor, caso tenha 
cachorro, deixe-o preso durante a leitura.

A CESAN leva água de qualidade para mais de 2 mihões de 

capixabas nos 52 municípios onde atua. Mas esse abastecimento 

pode ser prejudicado pela falta de cuidado no seu uso. Mesmo sem 

você perceber, no seu dia a dia há um grande consumo de água.

O que você desperdiça quando toma um banho demorado, quando 

deixa uma torneira aberta sem necessidade, lavando calçadas ou 

automóveis, vai fazer falta para alguém. Veja como é simples 

reduzir o desperdício e preservar a natureza.

Com a colaboração de todos, a água não vai faltar.

Verificando possíveis vazamentos

Teste 1 - Vazamento no ramal direto da rede.
1. Mantenha aberto o registro do cavalete;
2. Feche o registro da subida da caixa ou prenda a boia, não permitindo a entrada de
água;
3. Marque a posição dos números do mostrador ou dos ponteiros quando existirem e
após uma, verifique se houve mudança na posição dos mesmos;
4. Em caso afirmativo, há vazamento no ramal alimentado diretamente pela rede.

Teste 2 - Vazamento no ramal direto da rede.
1. Feche o registro do hidrômetro;
2. Abra uma torneira alimentada diretamente pela rede da CESAN
(torneira do jardim ou do tanque);
3. Espere até a água parar de correr;
4. Imediatamente, coloque um copo cheio de água na boca da torneira;
5. Se houver sucção da água do copo pela torneira, é sinal de que há vazamento
no ramal alimentado diretamente pela rede.

Teste 3 - Vazamento na instalação alimentada pela caixa-d’água.
1. Feche as torneiras da casa;
2. Feche completamente a torneira da boia da caixa, impedindo a entrada de água;
3. Marque na caixa o nível da água e, após 1 hora, no mínimo, verifique se ele baixou;
4. Em caso afirmativo, há vazamento na instalação ou nos sanitários
alimentados pela caixa-d’água.

Teste 4 - Vazamento na válvula ou caixa de descarga.
1. Jogue pó de café no vaso sanitário;
2. Normalmente, o pó fica depositado no fundo do vaso;
3. Após aguardar 10 minutos, se o pó não parar no fundo do vaso,
há vazamento na válvula ou na caixa de descarga.

Teste 5 - Vazamento na cisterna.
1. Feche o registro do cavalete ou trave a boia;
2. Desligue a bomba que leva água para o reservatório elevado;
3. Marque o nível de água da cisterna, aguarde um período
mínimo de 12 horas e verifique se o nível de água baixou.
Caso positivo, existe vazamento.

A CESAN SÓ SE RESPONSABILIZA POR VAZAMENTO
DA RUA ATÉ O HIDRÔMETRO. VAZAMENTO INTERNO
É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

Preserve a natureza.

Use a água

corretamente.
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É um aparelho que mede a quantidade de
água que você consome em seu imóvel.

O que é o hidrômetro?

Por que todo mundo precisa ter um hidrômetro?

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



Prefira o uso de vasos sanitários com
caixas acopladas e que controlem o
desperdício de água.


