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INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE ABRIGO
PARA HIDRÔMETRO (PADRÃO SAAE)
Algumas vantagens que o novo padrão traz para você e sua família:
•

Garante maior segurança para você e sua família.

•

É simples e discreto, e pode ser instalado em qualquer lado da fachada do
imóvel.

•

Elimina a necessidade de informar leitura todo mês ou de esperar o leiturista
tirar a leitura.

•

Fica mais fácil identificar vazamentos ou fugas não-visíveis através do
hidrômetro.

•

Você tem um registro à sua disposição, de acesso particular dentro da sua
casa, para controlar o seu consumo.

1- Não existe mais registro na calçada;

2- Tubo Guia embutido na parede;

3- Registro obrigatório interno: tipo
gaveta, de propriedade do usuário e
economia de água;

4- Torneira de jardim: opcional, sendo
instalada após o registro obrigatório,
também do lado de dentro do imóvel,
para qualquer uso.
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 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;
 Materiais obrigatórios a serem utilizados na instalação:
 Caixa Padrão para proteção do hidrômetro (retirada no SAAE quando da
solicitação da ligação);
 Tubo camisa PVC branco 2” (50mm), na medida de altura da sua caixa
padrão (de 70 a 100cm), mais 30-40 cm;
 1 curva de 90º raio longo de PVC branco 2” (50mm) com bolsa;
 1 registro de latão ¾”, fabricado em latão e niple sextavado.
 Materiais para conexão com sua residência (cotovelos, luvas, niples, etc.) de
PVC ¾” (recomendamos o uso de materiais de boa qualidade) e veda-rosca;
 Se você desejar, materiais e torneira de jardim, para instalação após o
registro de latão;
 Materiais de alvenaria para instalação da caixa protetora do hidrômetro.

 O tubo camisa deve ficar sempre embutido na alvenaria, 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”, na saída da caixa de
abrigo, para uso do consumidor (lado interno do muro);
 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.
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PROCEDIMENTO PASSO-A-PASSO PARA A INSTALAÇÃO DA
CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO:
PROCEDIMENTOS À SEREM EXECUTADOS PELO USUÁRIO:

PROCEDIMENTO PASSO-A-PASSO PARA A INSTALAÇÃO DA
CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO:
PROCEDIMENTOS À SEREM EXECUTADOS PELO USUÁRIO:
1) Preparar o muro ou construir uma
mureta para instalar a caixa padrão.
Veja o esquema de instalação e siga
as medidas propostas.

2) Instale a caixa, que mede 34cm de
altura x 30cm de largura. Ela deverá
ser instalada prumada, nivelada,
faceando a divisa frontal do imóvel, ou
seja, ficar em frente a rua, e deve ficar
com a base inferior a uma altura
mínima de 70cm e máxima de 100cm
em relação ao piso acabado da
calçada.

3) Instale o tubo camisa de PVC
branco 2” (50mm) na abertura da
base da caixa e embutido na alvenaria
de acordo com sua necessidade.
Atenção: ele deve sempre
embutido em alvenaria.
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4) Instale a curva de 90º raio longo de
PVC branco 2” (50mm) no tubo
camisa, seguindo a profundidade
descrita no esquema de instalação. A
curva deve ficar entre 30 e 40 cm
abaixo do piso acabado da calçada.
5) É obrigatória a colocação de um
registro de latão, diâmetro 3/4” para
uso do usuário instalado no ramal
predial interno, após a da caixa de
proteção.

6) É opcional e recomendável a
instalação de uma torneira de jardim,
após o registro de latão.

