
ÁGUA
COMO OBTER A LIGAÇÃO

(Padrão de ½”, ¾” e Múltiplo)

ATENÇÃO:

LEIA AS INSTRUÇÕES DESTE FOLHETO,
ANTES DE CONSTRUIR O RAMAL INTERNO DE SEU IMÓVEL.



Como obter a ligação

1º passo:

Providenciar a numeração oficial do imóvel

2º passo:

Construir o padrão

3º passo:

Comparecer a sede do SAAE Mariana

Você deverá providenciar a confecção de placa ou número metálico que 
identifique o imóvel. Verifique junto ao SAAE a necessidade de comprovante 
de numeração do imóvel emitido pela Prefeitura.
Em casos de instalação de mais de um padrão ou Padrão Múltiplo, cada 
unidade do imóvel (sala, loja, apartamento, etc.) deverá conter uma nume-
ração idependente. 
Exemplo: 45, 45A, 45B.
Para o Padrão Múltiplo, também deverão ser entregues à equipe do SAAE, 
no dia da sua instalação, placas numéricas que serão afixadas no cavalete 
junto aos hidrômetros correspondentes.

O padrão pode ser construído por você, exceto o Padrão Múltiplo*,  
conforme instruções desse folheto, ou pelo SAAE Mariana, com as seguintes 
vantagens:

• Conforto, segurança, economia e egilidade para você;

• Você não precisa contratar pedreiro;

• Você não precisa comprar o material necessário;

• O SAAE não precisa executar a vistoria do padrão;

• O SAAE garante a qualidade da instalação executada; 

• Esse serviço pode ser pago em até 24 parcelas mensais iguais.

Compareça a sede do SAAE Mariana (consulte o endereço no site  
www.saaemariana.mg.gov.br) levando os seguintes documentos:

• CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica);
• Carteira de identidade ou habilitação ou entidade/classe ou de trabalho 
ou passaporte.

* O Padrão Múltiplo é instalado exclusivamente pelo SAAE.

O SAAE somente instala o padrão na forma de cavalete sobre o piso.
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peças para montagem do padrão

Cotovelo de 90, de ferro galvanizado, 
com adaptador para tubo PEAD.

Tubo de ferro galvanizado, classe 
média, com ou sem costura.

Cotovelo 90, de ferro galvanizado.

Registro de esfera macho/fêmea, bor-
boleta, em latão (vide espevificação 
adicional).

Conjunto virola (2 porcas/2 arruelas) 
em liga de cobre ou ferro galvanizado.

Tubo (gabarito) de ferro galvanizado, 
classe média, com ou sem costura ou 
PVC roscável. 

Tubo de ferro galvanizado, classe 
média, com ou sem costura.

Tubo PEAD (polietileno de alta densi-
dade), flexível, cor azul, DN 20 (tubo 
de espera).

Tubo de ferro galvanizado, classe  
média, com ou sem costura.
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DAS PEÇAS
PADRÃO DE ½”
MEDIDA

QUANTIDADE
CAVALETE EMBUTIDO

PADRÃO DE ¾”
MEDIDA

QUANTIDADE
EMBUTIDOCAVALETE

Formas de instalação do padrão 
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CAVALETE (sobre o piso) embutido (no muro ou mureta)



local de instalação do padrão

REGISTRO DE ESFERA

ESPECIFICAÇÃO GERAL ½ OU ¾

Corpo em latão com banho de cromo, classe de pressão de 10kgf/cm², junta 
roscável interna e externa (macho/fêmea), deverá ser acionada por borbo-
leta metálica, conforme norma ABNT- NBR 6834, Tabela A-7, designação 
383.0. Esfera em latão cromado ou aço inox, sedes e vedação da haste em 
PTFE, passagem reduzida, acionamento por borboleta metálica protegida 
contra corrosão com tinta na cor verde, notação Munsell, conforme norma 
ABNT-NBR 6493. Amostragem, especificações, procedimentos e requisitos 
para testes e inspeção de qualidade, conforme NBR 5426 e NBR 14788.

• O padrão deve ter um afastamento de, no máximo, 1,50m (um metro e 
meio) em relação à testada do lote (muro de frente). No caso em que as 
posturas municipais exigem um afastamento da fachada superior a 1,50m 
em relação à divisa do passeio, o padrão poderá ser deslocado, à critério da 
COPASA;

• Se você for instalar o padrão próximo ou paralelo ao padrão da CEMIG, 
observe que deverá existir uma distância mínima de 30cm entre eles e os 
seus respectivos ramais internos;

• O local de instalação deve ter livre acesso, facilitando a leitura mensal do 
hidrômetro;

• Quando da impossibilidade de instalar o padrões CAVALETE ou EMBUTIDO, 
verificar junto ao SAAE, a autorização de instalação do padrão no muro 
frontal do imóvel.
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Como instalar o padrão cavalete de ½ ou ¾

H

Para a instalação predial, utilize o material adequado, de maneira a 
evitar vazamentos. Não recomendamos o uso de mangueiras.

O tubo de ferro galvanizado deve ter 60cm, fiando 40cm acima do 
piso e o restante enterrado e fixado na base de concreto.

O tubo (gabarito) deve ficar perfeitamente nivelado. Esse tubo será 
posteriormente substituído pelo hidrômetro.

O tubo de ferro galvanizado deve ter 75cm, ficando 40cm acima do 
piso e o restante enterrado e fixado na base de concreto.

O padrão deve ter um afastamento de, no máximo, 1,50cm (um me-
tro e meio) em relação à testada do lote (muro de frente).

A tabulação que vai até o passeio deve ser PEAD (polietileno de alta 
densidade), flexível, na cor azul, DN20.

Deixe a ponta do tubo PEAD no passeio (tubo de espera), com uma 
distância de 25cm para fora da testada do lote e a aproximadamente 
38cm de profundidade, para receber a ligação. Você deve arrolhar a 
ponta com bucha de papel e cobrir com terra até que seja executada 
a ligação.

Deve ser utilizada uma das divisas laterais do lote para instalação do 
padrão. Caso não seja possível, consulte o SAAE.
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BASE DO CAVALETE

* Os tubos 2 e 7 devem ser concretados com a base.

A base do cavalete, feita em concreto traço 1:2:3 (cimento:areia:brita zero), 
deve ser montada numa forma conforme as medidas abaixo:
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Como instalar o padrão EMBUTIDO
(NO MURO OU NA MURETA)

A instalação do padrão embutido no muro ou mureta não é executado pelo 
SAAE.

O nicho para abrigar o padrão de ½” ou ¾” deve ser feito conforme as  
medidas abaixo:

• O nicho a ser construído no muro ou mureta deve ter, no mínimo, as dimen-
ções abaixo, para permitir a instalação, manutenção e leitura do hidrômetro: 

• largura: 60cm            • altura: 50cm            • profundidade: 12cm

• O revestimento interno do nicho deve ser feito com emboço e reboco. 
O SAAE aceita acabamento mais fino, desde que mantidas as dimenções  
mínimas, não sendo, entretanto, permitido o uso de caixas de qualquer tipo.

• Se você quiser proteger o padrão instalando uma tampa no nicho, esta 
tampa não pode ter nenhum tipo de fecho ou fechadura. Ela deve ter um 
puxador para facilitarsua abertura e ser provida de alertas para ventilação 
adequada.
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Padrão múltiplo

O que é o Padrão Múltiplo?

É o padrão especial, instalado somente 
pelo SAAE, derivado de apenas um 
ramal da rede de água, com módulos 
conjuntos de 02, 03 ou 04 ligações de 
água de imóveis independentes, com 
instalações hidráulicas próprias.

Aplicações do Padrão Múltiplo:

• Imóveis redidenciais multifamiliáres.

• Imóveis de uso misto (residenciais 
comerciais etc.).

• Prédios comerciais e pequenos  
shopping centers.

• Conjunto habitacional residenciais.

Requisitos para instalação do 
Padrão Múltiplo

• Cada unidade da edificação (sala, 
loja, apartamento, etc.) deve ter a sua 
própria caixa d’água e instalações  
hidráulicas próprias, ou seja, indepen-
dentes das demais unidades.

• Altura total da edificação: 15 metros, 
desde que no ponto de instalação do 
ramal haja pressão mínima de serviço 
de 30 mca (metros de coluna d’água).

• As ligações dos ramais internos  
devem ter diâmetro de ½” (meia po-
legada).

O SAAE FARÁ UMA VISTORIA PRÉVIA 

NO LOCAL VISANDO VERIFICAR A 

POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DO 

PADRÃO MÚLTIPLO.

Tipos de Padrão Múltiplo:
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Padrão Múltiplo Triplo

Padrão Múltiplo Quádruplo

Padrão Múltiplo Duplo
Instalação com 2 ligações

Instalação com 3 ligações

Instalação com 4 ligações



Para o imóvel (edificação) com mais de 4 unidades a serem abastecidas, 
competirá ao SAAE definir, em vistoria prévia no local, a quantidade de  
módulos necessários.

Identificação dos ramais internos

• No momento da instalação do Padrão Múltiplo, os tubos dos ramais in-
ternos correspondentes à unidades do imóvel deverão ser identificados de 
forma a impedir inversão das ligações.

Lembre-se: A conexão dos ramais internos ao Padrão Múltiplo deverá ser 
feita por você. O SAAE não executa esse serviço.

Proteção do Padrão Múltiplo

Você poderá proteger o Padrão Múltiplo de acordo com as instruções e 
orientação do SAAE. A proteção não pode impedir a realização das leituras 
dos hidrômetros, vistorias e manutenções.

medição individualizada

HIDRÔMETROS

Em condomínios, cada unidade do imóvel poderá receber a sua conta indi-
vidualizada. Para isso, o condomínio deverá instalar um hidrômetro princi-
pal, coletivo, e os hidrômetros individuais correspondentes à quantidade de  
unidades usuárias existentes (apartamentos, lojas, salas). As instalações 
prediais de água serão proje-
tadas e instaladas por conta 
e às expensas do condomínio. 
Os hidrômetros serão insta-
lados pela COPANOR. Estes 
aparelhos são de propriedade 
da concessionária que é tam-
bém a responsável por sua  
manutenção e substituição.

EMISSÃO DAS CONTAS

O SAAE emitirá uma conta para 
cada unidade do condomínio. 
Não será emitida conta refe-
rente ao volume de água gasto 
nas áreas comuns. Este volume 
será rateado entre as unidades. Mais informações: www.saaemariana.mg.gov.br
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Importante

Os serviços prestados pelo SAAE são regulamentados pela Agência  
Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento  
Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG. A inobservância das  
condições estabelecidas pela Agência para utilização dos serviços é caracteri-
zada como infração, sujeita à aplicação de penalidade, que pode ser, conforme 
a gravidade, sanção pecuniária, acrescida ou não da interrupção do abasteci-
mento de água.

Considera-se infração a prática de qualquer dos seguintes atos:

Impedimento injustificado de acesso 
de funcionário do SAAE, ou agente 
por ela autorizado, ao ramal predial ou 
à instalação predial de água ou esgoto, 
após prévia comunicação;

Instalação de dispositivo que venha 
provocar sucção de água na rede dis-
tribuidora ou no ramal predial;

Fornecimento de água a terceiros, 
mediante extensão das instalações 
prediais para abastecer unidades lo-
calizadas em lote, imóvel ou terreno 
distintos, a não ser com autorização 
expressa do SAAE;

Desperdício de água em situações de 
emergência, calamidade ou raciona-
mento;

Intervenção nos ramais prediais de 
água ou do ponto de entrega de água 
até o hidrômetro, bem como na rede 
distribuidora e seus componentes;

Construção que venha a prejudicar ou 
impedir o acesso ao ramal predial até 
o padrão de ligação de água, ou às re-
des de água e esgoto localizadas em 
servidões ou faixas non aedificandi;

Despejo de águas pluviais nas instala-
ções ou nos ramais prediais de esgoto;

Lançamento na rede de esgoto de 
efluentes não domésticos que, por 
suas características, exijam tratamen-
to prévio;

Violação, danificação, inversão, retira-
da ou extravio do medidor;

Interconexão da instalação predial que 
possua abastecimento próprio com 
instalação alimentada com água pro-
cedente de abastecimento público;

Danificação das tubulações ou instala-
ções dos sistemas públicos de água e 
de esgoto;

Derivação clandestina no ramal pre-
dial;

Ligação clandestina à rede do SAAE;

Violação da suspensão do fornecimen-
to de água ou da coleta de esgoto;

Interligação de instalações prediais in-
ternas de água, entre imóveis distintos, 
ou entre dependências de um mesmo 
imóvel, que possuam ligações distintas; 

Não construção ou não utilização de 
caixa de gordura sifonada na instala-
ção predial de esgoto, ou outras caixas 
especiais definidas em normas especí-
ficas;

Prestação de informação falsa, quan-
do da solicitação de serviços ao SAAE;

Violação do lacre do hidrômetro ou do 
padrão.
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PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA  
DE SUA CAIXA D’ÁGUA:

atenção

Recomposição do pavimento 
O SAAE se responsabiliza somente 
pela recomposição de piso de cimento. 

Vistoria
O SAAE só executa a ligação de água, 
após vistoria, comprovando que o pa-
drão está instalado corretamente. As 
vistorias executadas, reprovando o 
padrão, serão cobradas.

Caixa de correio
O SAAE recomenda a instalação de 
uma caixa de correio em seu imóvel. 
Isso evitará que sua conta de água 
seja extraviada ou danificada.

Mais de uma ligação de água no imóvel 
A cada edificação é concedida uma 
única ligação de água. Caso o seu imó-
vel necessite de uma segunda ligação, 
contate com o SAAE antes de tomar 
qualquer providência. 

É facultada ao SAAE, acesso ao  
hidrômetro e ao padrão de ligação. As 
irregularidades observadas nas instala-
ções prediais de água sujeitam o imó-
vel a sanções pecuniárias, acrescidas 
ou não da interrupção do
abastecimento de água.

LEMBRE-SE

Nunca deixe que ela 
fique destampada, 
para que não entre 
nenhum inseto ou 
outro animal

1

Se a caixa é subterrâ-
nea, é preciso que ela 
esteja protegida
contra as águas de 
enxurradas ou de 

esgotos e fossas.

2
Todo reservatório
deve estar fora do
alcance de crianças

3

Esvazie a caixa.

Escove bem as paredes e o fundo. Não use escova de aço.

Lave bem a caixa com jatos fortes de água.

Num balde limpo, faça uma mistura de um litro de água sanitária e cinco litros 
de água pura.

Com uma broxa ou pano espalhe a mistura no fundo e nas paredes da caixa.

Espere meia hora, para que a solução de água sanitária possa agir, desinfetando 
a caixa.

Lave novamente a caixa com um jato forte de água pura. É importante deixar 
a água escorrer. A caixa deve ficar vazia.

Agora, é só encher de novo à caixa. Dentro de seis meses, repita essa operação.



dicas

COMO REDUZIR O GASTO DESNECESSÁRIO DE ÁGUA

TORNEIRAS

• Ao lavar as mãos, feche a torneira na hora de ensaboá-las.

• Ao escovar os dentes ou fazer a barba, faça o mesmo. Só volte a abrir a 

torneira na hora de enxaguar.

VASO SANITÁRIO

• Os vasos sanitários podem consumir até 40% da água do uso domésti-

co. Diminua as descargas.

• Regule periodicamente a válvula de descarga.

• Nunca jogue papel, absorvente ou lixo dentro do vaso, pois isso, além 

de gastar muita água, pode causar entupimentos.

CHUVEIRO

• Os banhos demorados consomem 37% da água de uso doméstico (5 

minutos com o chuveiro aberto consomem 60 litros de água).

• Diminua o fluxo do chuveiro e, quando estiver ensaboando-se, faça-o 

com o chuveiro fechado.

MANGUEIRA

• Se for indispensável o uso da mangueira, utilize sempre um esguicho 

(tipo bico). Assim, quando você não estiver utilizando, o fluxo de água é 

interrompido.

• Evite lavar calçadas, garagens e carros várias vezes por semana, assim 

como irrigar jardins.

• Não use o jato da água para varrer o chão. Use a vassoura.

• Na hora de lavar o carro, troque a mangueira pelo balde de água.

BOIA DE ÁGUA

• Observe sempre o funcionamento da boia da sua caixa d’água. Boia 

com defeito é água jogada fora pelo ladrão.

SAAE 
MARIANA

SAAE 


