
Pontos Existentes

Pontos Novos

CAF-01
ø40

Pontos a serem desativados.

Ponto a ser desativado.Como os shafts estão estrangulados, a 
tubulação que alimentará parte dos novos 
pontos virá da caixa d'água por tubulação no 
fosso.

Ponto a ser desativado.

As CAF's (Coluna de água Fria) descem 
da Caixa d'água e entram por cima do 
forro de gesso.

CAF-02
ø40

AF-01
ø25

AF-03
ø25

Como se trata de um prédio bastante antigo e não há projetos que confirmem o posicionameto dos pontos hidrossanitários e nem mesmo uma 
mémoria descritiva que possibilite identificar, com certeza, as alterações realizadas ao longo dos anos, faz-se necessário cautela na execução. 
Qualquer dificuldade que necessite alteração deve ser tratada com o fiscal da obra e o projetista responsável.

Pontos a serem desativados.

Todas as louças serão novas e todos os 
pontos serão redirecionados para as 

posições conforme projeto arquitetônico

AF-07
ø25

AF-08
ø32

AF-10
ø25

AF-13
ø25

AF-14
ø25

Legenda

Água Fria

CAF - Coluna de Água Fria

AF - Descida de Água Fria para Alimentar os Aparelhos

Louças: serão trocadas as louças mas os 
pontos permanecerão na mesma posição

Todas as louças serão novas e todos os 
pontos serão redirecionados para as 

posições conforme projeto arquitetônico
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Pontos Existentes

Pontos Novos

Louças Novas, pontos permanecerão na 
mesma posição, conforme projeto 
arquitetônico, e os dejetos serão conduzidos 
para a rede de esgoto existentes.

Pontos a serem desativados.

Ponto a ser desativado.

Projeção da posição de Banheiros no 1º 
Pavimento

Realocar ponto de coleta de esgoto 
existente.

Conduzir esgoto dos novos pontos para 
descer para banheiro no 1º pavimento.

Esgoto corre por baixo da laje e desce em 
um shaft no 1º pavimento até conectar ao 
esgoto do banheiro de baixo.

Conduzir esgoto dos novos pontos para descer para áreas 
de banheiro no 1º pavimento, onde possam ser conduzidas 
por shafts até interligarem ao esgoto existente.

Pontos a serem desativados.

Ponto a ser desativado.

Conduzir esgoto para 
pontos antigos que não 

serão mais utilizados.

Conduzir esgoto dos novos pontos para descer para áreas 
de banheiro no 1º pavimento, onde possam ser conduzidas 
por shafts até interligarem ao esgoto existente.

Conduzir esgoto dos novos pontos para descer para áreas 
de banheiro no 1º pavimento, onde possam ser conduzidas 
por shafts até interligarem ao esgoto existente.

Conduzir esgoto dos novos pontos para descer para áreas 
de banheiro no 1º pavimento, onde possam ser conduzidas 
por shafts até interligarem ao esgoto existente.

Conduzir esgoto dos novos pontos para descer para áreas 
de banheiro no 1º pavimento, onde possam ser conduzidas 
por shafts até interligarem ao esgoto existente.

- Toda tubulação de esgoto deve ser conduzida por baixo da 
laje do segundo pavimento e por cima do forro de gesso do 
primeiro pavimento.

Legenda

Esgoto Cloacal

TQ - Tubo de Queda

Direção do Fluxo de Esgoto

Como se trata de um prédio bastante antigo e não há projetos que confirmem o posicionameto dos pontos hidrossanitários e nem mesmo uma 
mémoria que possibilite identificar, com certeza, as alterações realizadas ao longo dos anos, faz-se necessário cautela na execução. Qualquer 
dificuldade que necessite alteração deve ser tratada com o fiscal da obra e o projetista responsável.

Pontos serão realocados, conforme 
projeto arquitetônico, e os dejetos serão 
conduzidos para a rede de esgoto existentes.

* Inclinação ideal: 2% 
  Inclinação mínima: 1%
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