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LIGAÇÃO DE ÁGUA LIGAÇÃO DE ESGOTO

A figura abaixo mostra como deverá ficar 

a unidade de medição de água a partir da 

instalação da caixa padrão. 

Prepare o muro para a instalação da caixa 

padrão. Ela deverá ser instalada faceando 

a divisa frontal do terreno, com altura 

entre 0,70 cm e 1,00 mt em relação ao piso 

acabado da calçada. 

Instale o tubo cami-

sa na maior aber-

tura da base, de 

acordo com o lado 

de entrada de água. 

Ele deve sempre 

ficar embutido em 

alvenaria.

Instale a curva 

longa no tubo 

camisa DN 50mm. 

A curva deve ficar 

entre 0,30 cm e 

0,40 cm abaixo do 

piso acabado da 

calçada.

Após a abertura da ordem de serviço, a SAE realizará a vistoria para orientar 

e checar as instalações necessárias em até 5 (cinco) dias úteis.

Após constar o pagamento, o serviço de ligação será executado em até 7 dias úteis.

Caso as instalações estejam de acordo, 

uma guia de pagamento será gerada e enviada para o usuário.

Instale o tubo PVC 

branco 3/4” com o

cotovelo, que deve 

ficar alinhado com 

um dos apoios in-

ternos da caixa.

A caixa de inspeção deverá ser instalada no interior do lote, a 1 (um) metro de distância da testada 

(limite frontal com a rua) do terreno. Dimensões: 0,60cm x 0,60cm. A tampa deverá ser removível.

Siga a figura abaixo para efetuar a instalação da caixa de inspeção no interior do terreno

Matrícula do Imóvel ou contrato de compra e venda (original e cópia simples)

Imposto Predial e Territorial Urbano (original e cópia simples da folha com dados do lote)

Alvará de construção (original e cópia simples)

Planta aprovada pela Prefeitura de Louveira (original e cópia simples)

RG, CPF e, se houver, Cartão Cidadão do proprietário (original e cópia simples)

Procuração com os dados do representante e do interessado

(1 unidade)

Caixa para proteção do hidrômetro 

em polipropileno com Kit Cavalete 

Tubo PVC branco DN 50 mm (1 metro)

Curva longa 90° PVC branco 

DN 50 mm (1 unidade)

(6 metros) 

Tubo PVC branco DN 100 mm

(2 unidades)

Curva 45° DN 100 PVC 

(1 unidade) 

Caixa de inspeção 0,60 m x 0,60 m

A taxa cobrada pela execução do serviço de ligação está em conformidade 

com a Resolução Ares-PCJ N° 283, de 8 de março de 2019
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Siga as instruções para realizar a instalação da caixa padrão para proteger o hidrômetro
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