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LOCALIZAÇÃO REGISTROS DE GAVETA - TÉRREO 

 
 
Os ambientes onde há instalação hidráulica são dotados de registros de gaveta (RG) de 
forma a permitir a interrupção da passagem de água e possibilitar a realização de 
manutenções preventivas e corretivas destas áreas. Abaixo, seguem planta baixa do 
Pilotis (Imagem 01) com identificação/ locação e lista de RG com a indicação dos 
ambientes de atuação dos mesmos: 
 
 

 

 

Imagem 01: Planta baixa localização de Registros e Barrilete Inferior. 
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Tabela de Identificação de Registros de Gaveta por Ambiente 
 

RG Ambiente 

01 Interrompe água no WC 01 do Salão de Festas 

02 Interrompe água no WC 02 do Salão de Festas 

03 Interrompe água na Copa do Salão de Festas 

04 Interrompe água no WC da Zeladoria 

05 Interrompe água no WC 01 do Deck 

06 Interrompe água no WC 02 do Deck 

07 Interrompe água no Deck 

08 Interrompe água na Copa da Academia 

09 Interrompe água no WC da Guarita 

 
 
Deve-se fazer a limpeza dos ralos e caixas sifonadas todos os meses. Em caso de 
entupimento ou demora do escoamento das águas das pias, deve-se proceder a limpeza 
do copo do sifão posicionado sob a cuba.  
 
No ralo sifonado, existe um tampão sobre o sifão. Caso precise retirá-lo para limpeza, não 
esqueça recolocá-lo novamente. A sua falta permitirá a entrada de odores provenientes 
da coluna de esgoto sanitário.  
 
Não se deve colocar nas tubulações materiais que possam obstruir o fluxo, tais como 
tecidos, papel, plástico, algodão, fio dental, absorventes, pois irão romper ou fissurar a 
tubulação nas curvas das colunas sanitárias. 
 
Também não se deve fazer o uso de ácidos ou abrasivos para a desobstrução das 
tubulações, tal uso pode comprometer a durabilidade do sistema e causar vazamentos. 
 
É vedado o manuseio mecânico de itens, como cabos de vassouras etc., nas caixas 
sifonadas, vasos sanitários e ralos como tentativa de desentupir os mesmos. As 
instalações não foram projetadas para suportar cargas como esta. Esta ação poderá 
acarretar o desprendimento e/ou rompimento dos tubos e consequente vazamento. 
 
Obs.: A água que serve ao condomínio será rateada entre os proprietários. 
 
 
 
 


