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1. OBJETIVO 

Apresentar as condições gerais de funcionamento e especificação de materiais 

das Instalações Hidrossanitárias, Sistema Final de Esgoto contemplando as 

Instalações Prediais de Água Fria, Instalações Prediais de Esgotos Sanitários e 

de Águas Pluviais. 

 

2. DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

2.1 - Abastecimento interno de água fria 

Para o abastecimento interno serão utilizados 02 reservatórios superiores de 

1.500 l cada. Já o abastecimento destes reservatórios de água potável, será 

através de ramal de entrada que liga a rede pública existente, com diâmetro de 

3/4". 

A partir dos reservatórios superiores, através dos barriletes, colunas de 

distribuição e ramais de distribuição será abastecida toda a edificação. 

Os ramais e sub-ramais que atendem os aparelhos utilizados nos banheiros e 

ambientes com pontos de água serão embutidos nas paredes. 

2.2 - Rede interna e sistema final de esgoto sanitário 

Os ramais de esgoto, de descarga dos banheiros e ambientes com pontos de 

esgoto serão encaminhados diretamente para as caixas de inspeção de esgoto. 

O ramal de esgoto da cozinha será encaminhado para caixa de gordura e 

posteriormente à caixa de inspeção de esgoto. 

Os esgotos sanitários serão coletados através dos ramais de descarga e de 

esgoto até as caixas de inspeção e serão encaminhados até a rede coletora 

existente. 
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3. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE ÁGUA FRIA 

3.1 - Alimentador Predial 

• O padrão de entrada d'água deverá ser com caixa termoplástica, para 

hidrômetro de 3/4", padrão 1B da CESAN. Instalação embutida na alvenaria. 

• Os tubos e as conexões deverão ser Roscáveis, da mesma marca, rígido, de 

fabricação Tigre ou equivalente. 

• Os registros utilizados deverão ser do tipo de gaveta, bruto, fabricação Deca, 

Fabrimar, Docol ou equivalente. 

3.2 - Colunas De Distribuição e Ramais 

• Os trechos compreendidos da derivação dos reservatórios até os registros no 

interior dos ambientes deverão ser com tubulações e conexões de mesma 

marca, em PVC rígido soldáveis, de fabricação Tigre ou equivalente. 

• Os registros utilizados deverão ser do tipo de gaveta, bruto, fabricação Deca, 

Fabrimar, Docol ou equivalente. 

3.3 - Sub-ramais 

• Os trechos compreendidos dos registros (incluindo o registro) até os devidos 

aparelhos de utilização deverão ser com tubulação e conexões de mesma 

marca, em PVC rígido soldáveis, de fabricação Tigre ou equivalente. 

• Os registros utilizados nos chuveiros deverão ser do tipo com canopla 

cromada, de pressão, fabricação Deca, Fabrimar, Docol ou equivalente. 

3.4  - Peças e Aparelhos Hidrossanitários 

• Os Lavatório de Canto deverão ter fabricação Deca ref. L101 ou equivalente, 

com engates cromados e torneira de pressão cromada diâm. 1/2", marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol. 

• As Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca, 

deverão ser instaladas sob bancada de granito com espessura de 2 cm 

(Espelho e saia com h = 8 cm) e torneira de pressão cromada diâm. 1/2", 

marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. 

• Os Tanques deverão ser de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, 

Metalpress ou Mekal, instaladas sobre bancada de granito com espessura de 
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2 cm (Espelho e saia com h = 8 cm) e torneira de parede cromada, marcas de 

referência Fabrimar (linha prática, ref.1157), Deca ou Docol. 

• A cuba da cozinha deverá ser de aço inox n° 1 (dim.46 x 30 x 15 cm), marcas 

de referência Franke, Strake, tramontina, instaladas sobre bancada de granito 

com espessura de 2 cm (Espelho e saia com h = 8 cm) e Torneira pressão 

cromada diam. 1/2", marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. 

• As Bacias dos WC’s acessíveis deverá ser sifonada de louça branca para 

portadores de necessidades especiais, marca de referência Vogue Plus 

Conforto - Linha Conforto, mod P510, ref. AP51, marca de ref. Deca ou 

equivalente, sem abertura frontal e com assento em poliéster. 

• As demais Bacias sanitária deverá ser de louça branca, com caixa acoplada 

de duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, com 

assento plástico. 

• O Mictório deverá ser de louça branca, marcas de referência Deca, Celite, 

Ideal Standard, ou equivalente, com engate cromado. 

• A Ducha manual deverá ser Acqua jet, linha Aquarius, com registro ref.C 2195, 

marcas de referência Fabrimar, Deca, Docol, ou equivalente. 

• Os Chuveiros deverão ser com desviador flexivel e ducha manual, mod. 

1975C ref. Deca ou equivalente. 

• O bebedouro deverá ser elétrico de pressão para portadores de necessidades 

especiais IBBL BDF300 ou equivalente. 

 

4. ESGOTO 

3.2.1 - Ramais De Descarga, Ramais De Esgoto, Tubos Ventiladores, Sub-
coletores e Coletores De Esgoto 

• Os Tubos e as conexões deverão ser em PVC, de mesma marca, rígido, com 

juntas soldáveis, na linha esgoto predial, de fabricação Tigre ou equivalente. 

• As caixas sifonadas utilizadas para drenagem da água de piso nos banheiros 

e interligação de eventuais peças, deverão ser de PVC rígido, fabricação Tigre 

ou equivalente com grelha em aço inoxidável, nas bitolas indicadas no projeto. 

• A Caixa de gordura deverá ser de alvenaria de blocos de concreto 9 x 19 x 39 

cm nas dimensões 60 x 60 cm com altura de 1 m, com tampa em concreto de 
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espessura de 7 cm, lastro concreto de espessura de 10 cm, revestida 

internamente com chapisco e reboco impermeabilizado, divisão interna em 

concreto. 

• As caixas de inspeção deverão ser de alvenaria de blocos de concreto 9 x 19 

x 39 cm nas dimensões 60 x 60 cm e altura de 1 m, com tampa de concreto 

de espessura de 7 cm, lastro de concreto de espessura de 10 cm, revestida 

internamente com chapisco e reboco impermeabilizado. 

• As caixas de areia deverão ser de alvenaria de blocos de concreto 9 x 19 x 39 

cm nas dimensões 60 x 60 cm e altura de 1 m, tampa em grelha de ferro 

fundido, revestida internamente com chapisco e reboco impermeabilizado e 

fundo com 80 cm de brita nº1. 

 

 


