
      RG e CPF do proprietário;

      Preenchimento da solicitação no atendimento;

     Inscrição Imobiliária do Terreno (no caso de terreno doado 
pela Prefeitura);

    Autorização Assinada: pelo responsável do terreno (no 
caso de terreno doado pela Prefeitura);

    Contrato de locação com firma reconhecida em cartório 
(no caso de locação do imóvel);

   Escritura, registro do imóvel atualizado ou contrato de 
compra e venda com assinatura reconhecida e autenticada 
em cartório;

     Fatura de água ou número do hidrômetro do vizinho mais 
próximo;

      Alvará de Construção.

Lembre-se: 

As Informações deste manual são  válidas somente para ligações 

de água residenciais e comerciais, de pequeno porte. Para outros 

tipos de ligações, o cliente deverá consultar a Companhia de 

Abastecimento de Água;
A responsabilidade da Companhia de abastecimento de água é até 

o Hidrômetro (caixa padrão), instalações internas são de 

responsabilidade do usuário. 
Todos os detalhes de construção civil e hidráulica são de 

responsabilidade do usuário, bem como sua manutenção 

posterior.
Para solicitar sua ligação nova esteja com a caixa padrão instalada, 

o atendimento será mais rápido e se tudo estiver conforme o 

manual durante a fiscalização, sua ligação será realizada no prazo 

estipulado. 

Importante: 

Manual de 
Instalação da  

Caixa 
Padrão

Ligação 
Nova 

DOCUMENTOS SOLICITAÇÃO DE 
LIGAÇÃO NOVA :

RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO:

SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA:

Ÿ Solicitar no escritório comercial a viabilidade da ligação                     
(se possui rede de distribuição de água na rua que irá fazer 
o pedido de ligação nova) Confeccionar abrigo em 
alvenaria;

Ÿ Reunir a cópia dos documentos solicitados; 
Ÿ Instalar caixa padrão no abrigo;
Ÿ Romper a calçada até o meio fio;
Ÿ Instalar tubo guia (PVC esgoto 75mm) desde a calçada até
Ÿ o interior da caixa padrão:
Ÿ Instalar registro no fundo do abrigo para uso interno da 

residência;
Ÿ Deixar tubulação de saída para instalação interna em PVC 

marrom com pelo menos 20 cm de sobra no interior da 
caixa padrão; 

Ÿ Refazer a calçada;
Ÿ Se não instalar a caixa do correio conforme o indicado no 

modelo, a mesma não deve  ficar a  mais de  2 metros de 
distanciamento da caixa padrão.

Ÿ Solicitar a Ligação nova. 

Ÿ Após a instalação da caixa padrão, entre em contato com a 
companhia de abastecimento de água munido dos 
documentos listados  para solicitar a ligação nova.

Ÿ Todas as informações contidas neste manual devem ser 
providenciadas anteriormente a vistoria da Companhia 
de Abastecimento de Água caso contrário, a ligação não 
será executada. 

Ÿ O prazo da execução da sua 
ligação nova começa a ser 
contado após a aprovação 
da vistoria. 



ONDE INSTALAR A CAIXA PADRÃO: COMO INSTALAR A CAIXA PADRÃO:

A caixa padrão deve ser instalada no limite entre o terreno e a 

calçada.

Materiais / Legenda:
01 -  Tubo guia PVC 75mm branco esgoto (2 metros); 
 02-  Curva longa 90º 75mm esgoto;
03 -  Registro em PVC 20mm;
04 - Tubo de PVC marrom de 20mm com 20cm sobrando dentro do 

abrigo com adaptador bolsa/rosca  20mm;

Materiais / Legenda:
05 -  Caixa de Correio; 
06 -  Tubo guia PVC 75mm branco esgoto (80cm);
07-  Torneira interna (opcional). 

Medidas:
A =  52cm
B =  40cm
C =  15cm 
D =  50cm 
E =  20 cm 
F =  120cm 
G =  30cm 
H =  90cm

Lembre-se: 

NÃO INSTALE A CAIXA PADRÃO SOBRE A CALÇADA OU ATRÁS DE:

Próximo a Árvores Próximo a Painel de EnergiaAtrás de Postes de Energia Próximo a Sarjeta ou bueirosPróximo a Caixa de Inspeção Próximo a lixeiras

Em comércios com estacionamento aberto, pode-se  instalar  

a caixa padrão no muro lateral, com uma distância mínima  

do alinhamento predial. 
Se não for possível atender qualquer uma das 

recomendações, a Companhia de Abastecimento de Água 

deverá  previamente aprovar as alterações necessárias, com 

a realização de uma vistoria no local, solicitada pelo cliente. 

Registro

Detalhe Interno 
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