
SETORIZAÇÃO 
DE REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA DE 
SOBRADINHO E 
SOBRADINHO II

EVITE O DESPERDÍCIO DE ÁGUA
Cuide da água, utilize racionalmente!

VERIFIQUE SE HÁ VAZAMENTO 
NO SEU SISTEMA INTERNO

1 - TESTE DO COPO

• Feche o registro de entrada (padrão)
• Abra uma torneira alimentada

diretamente pela rede (torneira do
jardim ou tanque)

• Aguarde até a água parar de correr
• Coloque um copo cheio na boca da

torneira
• Se houver sucção da água do copo pela

torneira, é sinal que existe vazamento
no ramal interno (após o hidrômetro).

2 - TESTE DO VASO SANITÁRIO

• Seque a água do vaso e observe o
acontece

• Se permanecer seco não há indícios de
vazamento

• Se voltar a acumular a água, é sinal de
que há vazamento no vaso. Procure um
bombeiro para sanar esse problema.

SEM VAZAMENTO COM VAZAMENTO

ESVAZIE E SEQUE SEM VAZAMENTO COM VAZAMENTO

REDUÇÃO DE PERDAS E 
SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A 

IMPORTÂNCIA DE CUIDAR DA 
ÁGUA 

Chuveiro

Gasto de 3 a 6 litros 
por minutos. 
Banho de 20 
minutos: 
120 litros de 
água.
Banho Ideal, 
de 5 minutos:
30 litros de água.

Escovar os dentes 
durante 3 minutos

Torneira aberta 
continuamente: 
gasto de 18 
litros.
Abrindo e 
fechando durante 
a escovação gasta 
2 litros de água.

Descarga

Lavagem de louça

Torneira aberta 
continuamente: gasto 
de 240 litros.
Abrindo e 
fechando 
durante. 
A lavagem, 
gasta 2 
litros.

Torneira mal fechada

Apenas gotejando 
desperdiça 46 litros 
por dia. Fluindo em 
forma 
de filete, 
desperdiça 
de 180 a 
750 litros 
por dia.

Lavagem de calçadas 
com mangueira

Gasto de 120 litros.
Recomenda-se não 
varrer a sujeira 
com água e 
usar a água 
da lavagem 
de roupa, 
por exemplo.

Gasto de 7 a 10 
litros.
Recomenda-se 
manter a 
válvula 
de 
descarga 
regulada.

Administração Regional 
de Sobradinho

Administração Regional 
de Sobradinho II



Nos últimos dois anos, o Distrito Federal 
passou por racionamento de abastecimento 
de água, devido à diminuição do volume de 
chuvas no período, ao aumento do consumo 
de água no DF e à pouca disponibilidade de 
água de nossa região. Além da degradação 
ambiental, as principais causas que afetam 
a disponibilidade de água para a população 
são de duas naturezas: perdas nos sistemas 
de distribuição de água e o comportamento 
humano quando há desperdício.

A CAESB, presentemente, realiza 
esforços para minimizar as duas causas 
mencionadas. Desenvolve a obra de 
setorização do sistema de distribuição 
de água em Sobradinho e Sobradinho II, 
que contempla um amplo processo de 
participação e sensibilização da comunidade 
sobre a importância do cuidado com a água. 

A obra envolve a complementação de redes e 
a instalação de equipamentos de controle.

A obra de Sobradinho e Sobradinho II, área 
plenamente ocupada, produzirá impactos na 
comunidade (interrupção de tráfego, 
interrupção momentânea de fornecimento de 
água, etc). Assim, será desenvolvido um 
componente socioambiental em paralelo, com 
o objetivo de minimizar os transtornos,
informar adequadamente os moradores
afetados e desenvolver ações de orientação e
educação ambiental focadas na questão do
cuidado com a água.

Tendo em vista o objetivo comum com a 
comunidade, a CAESB espera estabelecer a 
parceria fundamental com a sociedade de 
Sobradinho e Sobradinho II para reduzir as  

perdas e fomentar o uso racional da água, 
preservando esse importante recurso natural 
para as futuras 
gerações.

A OBRA DE SETORIZAÇÃO DA 
REDE DE ÁGUA DE SOBRADINHO  

E SOBRADINHO II

Os contatos para os moradores são:
Telefone e           Whatsapp: (61) 9 9902-7343 

Site: www.caesb.df.gov.br

SETORIZAÇÃO DA REDE:

A obra se dará em toda a cidade, executando 
novos trechos de rede e instalando 
macromedidores e válvulas redutoras de 
pressão. Esses equipamentos  permitirão o 
controle remoto do sistema, adequando a 
pressão na rede e identificando, on line, 
possíveis vazamentos. Essa operação remota 
permitirá a minimização de perdas na rede de 
água após a conclusão da obra.

Região Administrativa de Sobradinho

Delimitação dos Distritos de Medição e Controle - DMC's

Região Administrativa de Sobradinho II 

Delimitação dos Distritos de Medição e Controle - DMC's




