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Instruções para instalação
A ligação de água é muito importante. A água tratada
proporciona mais saúde, bem-estar e qualidade de vida.

A caixa de proteção deverá ser instalada na direção
do ramal da ligação, conforme ilustração interna, 
ou onde a BRK Ambiental indicar.1

O tubo corrugado deve ser instalado na parede
do imóvel para interligar a caixa padrão à rua,
por onde será passado o tubo de ligação da água. Esse tubo 
deverá estar 15 cm abaixo do nível do terreno.
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Você deverá instalar um registro controlador
na tubulação que interliga a caixa padrão ao seu imóvel, ou 
seja, na parte externa da caixa, porém interna
do seu terreno ou lote.
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A ligação de água é executada apenas nos produtos 
homologados pela BRK Ambiental. 7

Essa caixa que abriga o hidrômetro deverá
ser instalada em uma estrutura de alvenaria,
devidamente nivelada, e sua base deve estar

a 1 metro de altura do terreno.
2

A montagem do cavalete e a ligação de água
serão executadas somente pelos encanadores

da BRK Ambiental. 
4

As informações de resistência da caixa estarão
em folheto que poderá ser retirado no

Serviço de Atendimento ao Cliente da BRK Ambiental. 
6

• Contrato ou escritura do imóvel
• Carnê do IPTU 
• CPF e RG do proprietário do Imóvel
• Projeto da obra*
*Quando a ligação solicitada for de grande porte, acima de 3/4” (três quartos 
de polegada) e/ou o consumo superar os 100 mil litros de água por mês.

Documentação necessária



Modelo ilustrativo para instalação
Procedimentos para a ligação e o remanejamento da rede de água.
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Orientação
Observe o sentido

do escoamento da água da chuva.
Este é o local correto para a instalação 

da caixa de proteção.

Registro
O registro deve ser instalado

por você na parte interna do imóvel e 
para fora da caixa de proteção.

Rede de água
Esta é a rede de água

da via pública.
É por esta tubulação

que você recebe a água que 
abastece seu imóvel.
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Caixa de proteção
Exija equipamentos
com certi�cado
de homologação
do fabricante. 
Isso garante que
a peça é adequada
para a instalação.

Caixa de proteção
O hidrômetro
será instalado
pela BRK Ambiental
no imóvel dentro
da caixa de proteção.

Tubo corrugado
É neste tubo que sua água será 
interligada. Procure produtos de 
boa qualidade
e evite transtornos.
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