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INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRÔMETRO 

(PADRÃO SAAE) 

 

� A caixa deve ser instalada em muros ou muretas de alvenaria, preferencialmente na 

divisa frontal dos imóveis, com a saída da água para o lado esquerdo ou direito 

(Figura 01); 

� O tubo camisa deve ficar sempre embutido na alvenaria (as dimensões sugeridas 

da mureta podem ser vistas na Figura 02), e ser instalado no furo existente na parte 

inferior da caixa, sempre do lado oposto à saída da tubulação que vai para o 

imóvel; 

� É obrigatória a instalação de um registro gaveta, diâmetro ¾”, o mais próximo 

possível da saída da caixa de abrigo, para uso do consumidor (lado interno do 

muro); 

� A tubulação de água que vai para dentro do imóvel deve ser conectada à saída da 

caixa com a rosca metálica; 

� Materiais obrigatórios a serem utilizados na instalação:  

� Tubo camisa e curva de raio longo 90°: PVC rígido, diâmetro 2”, linha esgoto; 

� Registro gaveta: diâmetro ¾”, fabricado em latão e niple sextavado; 

� Após a instalação da caixa de abrigo e atendidas todas as orientações, telefonar 

para 3913-9500 ou 0800-7700195 e informar o número do protocolo (O.S. – Ordem 

de Serviço) referente à sua solicitação de ligação de água, para concluir o serviço; 

� Todas as orientações para instalação da caixa de abrigo devem estar atendidas no 

ato da vistoria do SAAE, caso contrário o serviço não será executado; 

� Caso haja impedimento de acesso à caixa de abrigo após a execução da ligação de 

água, o consumidor fica sujeito a ter o fornecimento de água suspenso. 

 

OBS. 1: o esquema de instalação da caixa de abrigo segue no verso desta instrução.  

OBS. 2: as peças do kit cavalete deverão ser guardadas para posterior utilização pelo 

SAAE no ato da ligação de água. 

OBS. 3: caso haja dúvidas contatar o setor de Engenharia do SAAE. 

 
  




