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Instruções para padronização do
seu quadro de água / cavalete
Sr.(a) Usuário(a), leia com atenção as instruções abaixo:

− Somente será feita a ligação de água pela COMUSA − Serviços de Água e Esgoto de
Novo Hamburgo se a espera interna e o nicho estiverem concluídos;
− A espera interna é composta por um cano de bitola 25mm (1’’), enterrada com
aproximadamente 30cm de profundidade em relação à calçada, com afastamento máximo
de 40cm do alinhamento predial e 20cm do muro;
− O nicho deverá ser construído juntamente ao alinhamento do terreno com o passeio
público (calçada), embutido na parede (ou conforme especificações contidas neste
manual), e com grade de espaçamento de 3cm entre as barras, com ferro de bitola 3/8";
− Caso excepcionalmente o nicho não possa estar no alinhamento, ele deve estar em local
isolado do restante do terreno por muros ou grades,
− A grade deve ser bem fixada evitando a sua depredação;
− A grade frontal deverá ser em forma de uma portinhola para permitir o acesso para
manutenção em toda área frontal;
− Deverá conter espaço suficiente para a manutenção e visibilidade da leitura;
− O nicho deverá ser construído e custeado pelo usuário ou proprietário do imóvel,
cabendo ao mesmo a guarda e a conservação do hidrômetro;

− O piso do nicho não deve ser executado antes da ligação de água,
devendo ter profundidade mínima de 30cm, desobstruída, abaixo do
nível do passeio público;
− A grade do nicho deverá ser fechada com cadeado padrão.
− Caso já exista ligação de água no local, a mesma deverá ser adequada às exigências de
manutenção e leitura.

Dimensões livres do nicho:
Ligações
DN 20mm

Espera
DN 25mm (1’’)

Altura
60cm

Largura
70cm

Profundidade
30cm

Demais bitolas ou mais informações pelo telefone 115 (de telefone fixo) ou 3036−1111
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NICHO EM MURO DE ALVENARIA
OU FACHADA

Muro
Nicho
com grade
e cadeado padrão

Passeio Público

Fachada
Nicho
com grade
e cadeado padrão

Passeio Público
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NICHO EM TERRENO COM DESNÍVEL
EM RELAÇÃO AO PASSEIO PÚBLICO

Alinhamento
Predial
Nicho
com grade
e cadeado padrão

Passeio Público

NICHO EM OBRAS

Tapume
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Nicho
com grade
e cadeado padrão

Passeio Público

DETALHES DO NICHO
VISTA FRONTAL

Concreto Magro
(Executar após a
ligação do Ramal)

DETALHES DO NICHO
VISTA LATERAL

Grade
com cadeado padrão
Passeio Público
(Calçada)

Concreto magro
C/AR 1:10
(executar o concreto
do piso após a
instalação do
hidrômetro)

terra

Veja mais detalhes na página 13 e 14
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NICHO EM TERRENOS BALDIOS
ALVENARIA

Nicho
com grade
e cadeado padrão

DETALHES − VISTA LATERAL

Grade
Passeio Público
(Calçada)

Concreto magro
C/AR 1:10
(executar o concreto
do piso após a
instalação do
hidrômetro)

terra
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NICHO EM TERRENOS BALDIOS
GRADIL

DETALHES − VISTA LATERAL

Passeio Público
(Calçada)

Concreto

terra

9

PADRÃO DE NICHO
ESPECIFICAÇÕES

Concreto magro
C/AR 1:10
(executar o concreto
do piso após a
instalação do
hidrômetro)
Tubo PVC
DN 25

No máximo
1,00 metro

PVC DN 50
embutido no
muro

Vai para o lado
interno do imóvel

Vem da rua

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÕES DE HIDRÔMETROS
− Nicho apoiado no solo : Usuário NÃO deverá concretar a base onde
será instalado o hidrômetro.

Comprimento: 70 cm
Altura mínima do nicho: 60 cm
Profundidade do NICHO: 30cm
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POSIÇÃO CORRETA DO
CAVALETE

POSIÇÕES INCORRETAS DO CAVALETE
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Documentação necessária
para solicitação de ligação nova:
- Área Escriturada
- Escritura do Imóvel ou Contrato de Compra e Venda com assinatura
reconhecida em cartório, acompanhado de uma cópia da matrícula do
imóvel (documentos com data dentro dos últimos 30 dias que antecedem a
solicitação).
- Documento de Identidade
- CPF
- Se não for o proprietário, trazer autorização do mesmo reconhecido em
cartório com os documentos acima.
* Modelo de autoriação pág. 13
2 - Área "Verde" - Autorização da Secretaria Municipal de Habitação
- Documento de Identidade
- CPF
3 - Área de Cooperativa - Autorização da Cooperativa
- Documento de Identidade
- CPF
*** É necessário fazer o nicho conforme modelo.
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Autorização de Ligação Nova

Eu,_____________________________,proprietário(a) do
imóvel ou representante legal da empresa proprietária situado à rua
_____________________________, n º______, bairro
________________, autorizo o Sr.(a)_____________________,
RG/CPF _____________________, junto à COMUSA Serviços de
Água e Esgoto de Novo Hamburgo, a fazer o pedido de ligação nova
no endereço acima, responsabilizando-me por todo e qualquer
problema que venha ocorrer desta.

Novo Hamburgo,___de__________de 201___.

Ass.__________________________
RG:
CPF:
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Saiba mais sobre a
COMUSA
A COMUSA produz em média 1.870.000 m³/mês, (720 litros/seg),
para abastecer mais de 74.000 economias, com previsão de população
atendida de mais de 210.000 habitantes, na Estação de Tratamento de
Água (ETA), localizada na Av. Coronel Travassos, 287, Rondônia, Novo
Hamburgo.
A reservação de água tratada, de 23.550 m³, se dá em 09
reservatórios, com capacidade superior a 1.000 m³, 04 reservatórios com
capacidade superior a 500 m³ e 08 reservatórios de menor capacidade.
No tratamento da água, era utilizado, até 2000/2001, gás cloro e
sulfato de alumínio, tratamento tradicional utilizados pela maioria das
Companhias de Saneamento do País.
A partir destas datas, foram introduzidos, respectivamente, os produtos
Dióxido de Cloro, para desinfecção e o Floculante Orgânico de Origem
Vegetal, a base de tanino, para floculação.

para vazamentos de rua e falta de água:
Fale Conosco: Somente
0800 6000 115
Para demais serviços, ou ainda para vazamentos e
falta d´água disque−água: 115 ou 3036.1111

www.comusa.com.br
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GLOSSÁRIO
Alimetador predial (espera interna): Tubulação
compreendida entre o ramal predial e a instalação predial.
Alinhamento predial: É a divisa do terreno com o passeio
público.
Hidrômetro: Aparelho destinado a medir e indicar
continuamente o total do volume de água que o atravessou.
Instalação de água: Conjunto de canalizações, equipamentos,
peças de utilização, aparelhos dispositivos empregados para a
distribuição de água.
Quadro de água (Cavalete): É a parte do ramal predial
destinado à instalação do hidrômetro.
Ramal predial: Canalização compreendida entre a rede pública
de água e o final do cavalete, após o hidrômetro.
Usuário: Toda pessoa responsável pela utilização do serviço
público de abastecimento de água.
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