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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Tubos; 

 Conexões; 

 Caixas sifonadas; 

 Registros;  

 Adesivo;  

 Veda rosca; 

 Solução limpadora;  

 Lixa. 

 EPI;  

 Prumo de centro; 

 Furadeira; 

 Arco de serra; 

 Trena;  

 Marreta; 

 Talhadeira. 
 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 O local de trabalho deve estar limpo e os materiais, equipamentos e projetos necessários devem estar à disposição;  

 Quando necessário executar rasgos para as instalações nas paredes, a alvenaria deve ter sido executada há pelo menos 
10 dias; 

 Os furos nos elementos estruturais para passagem da tubulação e colocação de caixas sifonadas devem ter sido 
realizados conforme o projeto; 

 Os tubos guias devem ser chumbados antes do contrapiso. Estes servirão de passagem dos tubos de água e esgoto que 
serão instalados. Atentar para o perfeito nivelamento/prumo dos tubos guias que irão servir para caixas sifonadas de 
piso; 

 Os perfis metálicos para fixar os tubos nos shaft’s deverão estar chumbados. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - embutida 

 Locar as colunas e pontos de água; 

 Realizar os rasgos nas paredes para embutir a tubulação, atentando para que a dimensão do recorte 
não seja exageradamente maior do que a dimensão do elemento a ser embutido;  

 Cortar os tubos especificados em projeto nas dimensões previstas. É recomendável que as 
dimensões sejam confirmadas no local da execução; 

 Lixar o tubo e a bolsa da conexão para executar as juntas soldadas, limpar as superfícies lixadas e 
distribuir o adesivo em quantidade uniforme, encaixar as extremidades e remover o excesso de 
adesivo. Aguardar alguns instantes até que o adesivo seque; 

 Montar a tubulação correspondente a cada ambiente, conforme especificado, atentando para o 
correto posicionamento, alinhamento dos elementos e fixação das conexões; 

 Posicionar os tubos e conexões nos rasgos da alvenaria, nivelar e aprumar de modo que os pontos de 
saída de água não fiquem a uma profundidade excessiva nem saliente após a conclusão do 
revestimento e calçar provisoriamente para que o mesmo não seja movimentado até a execução do 
enchimento com argamassa; 

 Ligar a montagem à coluna de água. 
 

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - shaft 

 Desobstruir a passagem das tubulações das colunas nos shaft’s; 

 Cortar os tubos especificados em projeto nas dimensões previstas. É recomendável que as 
dimensões sejam confirmadas no local da execução; 

 Lixar o tubo e a bolsa da conexão para executar as juntas soldadas, limpar as superfícies lixadas e 
distribuir o adesivo em quantidade uniforme, encaixar as extremidades e remover o excesso de 
adesivo. Aguardar alguns instantes até que o adesivo seque; 

 Montar as colunas de água fria, colocando os tubos e conexões de acordo com o projeto. Fixar as 
colunas ao perfilado com braçadeiras; 

 Montar a tubulação aérea correspondente a cada ambiente, conforme especificado, atentando para 
o correto posicionamento, alinhamento dos elementos e fixação das conexões; 

 Executar a passagem da tubulação através dos tubos guias e fixar a tubulação aérea sob a laje. 
Conferir os pontos de água para que fiquem nas posições previstas no projeto; 

 Montar os registros e ponto de chuveiro, fixando-os aos perfilados do shaft com braçadeiras. A partir 
do shaft, executar o ponto de bacia sanitária (quando for o caso); 

 Ligar a montagem à coluna de água. 
 

INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - embutido 

 Locar as colunas e pontos de esgoto; 

 Realizar os rasgos nas paredes para embutir a tubulação, atentando para que a dimensão do recorte 
não seja exageradamente maior do que a dimensão do elemento a ser embutido; 

 Cortar os tubos especificados em projeto nas dimensões previstas. É recomendável que as 
dimensões sejam confirmadas no local da execução; 

 Lixar o tubo e a bolsa da conexão para executar as juntas soldadas, limpar as superfícies lixadas e 
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distribuir o adesivo em quantidade uniforme, encaixar as extremidades e remover o excesso de 
adesivo. Aguardar alguns instantes até que o adesivo seque; 

 Montar as colunas de esgoto, colocando os tubos e conexões de acordo com o projeto. Fixar as 
colunas; 

 Montar os tubos e conexões especificados, correspondente a cada ambiente, atentando para os 
caimentos necessários e para a correta disposição, alinhamento dos elementos e fixação das 
conexões. Observar que os tubos não devem ser forçados e quando necessário realizar um desvio 
deverão ser utilizados joelhos; 

 Montar a tubulação sob a laje partindo dos pontos da caixa sifonada e bacia sanitária previamente 
determinados. Atentar para a necessidade de prolongadores nas caixas sifonadas; 

 Montar a tubulação nos rasgos da alvenaria, nivelar, aprumar e calçar provisoriamente para que o 
mesmo não seja movimentado até a execução do enchimento com argamassa; 

 Conectar toda a montagem à coluna de esgoto sanitário. 
 

INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - shaft 

 Desobstruir a passagem das tubulações das colunas nos shaft’s; 

 Cortar os tubos especificados em projeto nas dimensões previstas. É recomendável que as 
dimensões sejam confirmadas no local da execução; 

 Lixar o tubo e a bolsa da conexão para executar as juntas soldadas, limpar as superfícies lixadas e 
distribuir o adesivo em quantidade uniforme, encaixar as extremidades e remover o excesso de 
adesivo. Aguardar alguns instantes até que o adesivo seque; 

 Montar as colunas de esgoto, colocando os tubos e conexões de acordo com o projeto. Fixar as 
colunas ao perfilado com braçadeiras; 

 Montar a tubulação correspondente a cada ambiente, conforme especificado, atentando para os 
caimentos necessários e para a correta disposição, alinhamento dos elementos e fixação das 
conexões. Observar que os tubos não devem ser forçados e quando necessário realizar um desvio 
deverão ser utilizados joelhos; 

 Montar a tubulação sob a laje partindo  dos pontos da caixa sifonada  e  bacia sanitária previamente 
determinados. Atentar para a necessidade de prolongadores nas caixas sifonadas.  Observar a 
posição e nível corretos do ponto para lavatório; 

 Ligar a montagem à coluna de esgoto. 
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