
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 3 – Etapa  2 (RVTo 3- E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 06/02/2018 Participantes: Lorena  (arquiteta),  Ricardo  (construtor),  Ângelo

(encanador) e Eldo (eletricista).Duração: 2h30min

A visita foi agendada para o acompanhamento da situação da obra, bem como para a verifcação
dos pontos elétricos instalados. No entanto, este serviço ainda não foi fnalizado, sendo necessária
outra visita para conferência dos mesmos. O construtor alega a restrição de horários para quebra
dos caminhos para passagem das faççes nas paredes, devido ao funcionamento da clínica.
Assim, foram checadas outras questçes da obra, descritas a seguir:

 Foi identfcado pela arquiteta que o posicionamento e quantdade das tomadas dos gats
da  Internação  não  está  compatvel  com  o  projeto,  devendo  ser  corrigida  (Foto  1).  O
desenho com a vista dos gats deve estar na obra junto com as demais plantas impressas
(Foto 2), para orientação da equipe de obra. Ricardo deverá providenciar este desenho
antes do fnal da construção dos gats.

 Foram esclarecidas as dúvidas do eletricista sobre a distribuição dos pontos elétricos e foi
combinada a posição para o novo quadro de disjuntores, que precisa estar em um lugar
visível e de fácil acesso (Foto 3). Decidiu-se, então, pela colocação dele na parede voltada
para a porta da Sala dos Funcionários.

 Algumas decisçes sobre as instalaççes hidráulicas foram tomadas na obra como:

o A caixa  sifonada  do  lavabo será  entroncada  na  tubulação  existente  abaixo  do
Consultório  1  (vizinho  de  baixo).  Será  preciso  fazer  perfuraççes  nas  vigas  de
sustentação da laje de piso da clínica, para passagem do tubo (Ø=100mm), até
esta tubulação. Tanto o encanador, quanto o construtor afrmaram que, feita da
forma  correta,  com  serra-copo,  após  avaliação  prévia  da  posição  das  barras
metálicas, esta perfuração não vai prejudicar a estrutura. 
Recomenda-se  que os  furos  estejam conforme a  NBR 6118/2003 -  Projeto  de
estruturas de concreto – Procedimento, guardando as devidas proporççes, uma
vez que as perfuraççes não foram previstas em projeto estrutural da construção.
Ver o item  13.2.5.1 Furos que atravessam vigas na direção de sua largura que
determina:

“Em qualquer caso, a distância mínima de um furo à face mais próxima da viga
deve ser no mínimo igual a 5 cm e duas vezes o cobrimento previsto para esta
face. A seção remanescente nessa região, tendo sido descontada a área ocupada
pelo furo, deve ser capaz de resistr aos esforços previstos no cálculo, além de
permitr uma boa concretagem”.
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Devem  ser  respeitadas  simultaneamente,  para  dispensa  da  verifcação,  as
seguintes condiççes:
a) Furos em zonas de tração e a uma distância da face do apoio de no mínimo 2 h,
onde h é a altura da viga.
b) Dimensão do furo de no máximo 12 cm e h/3.
c) Distância entre faces de furos, num mesmo tramo, de no mínimo 2 h.
d) Cobrimentos sufcientes e não seccionamento das armaduras (ver seção 7).

o Já a Internação não poderá ter uma caixa sifonada, uma vez que a sala abaixo
deste  ambiente  não  poderá  sofrer  intervenççes.  Sendo  assim,  será  instalado
apenas um ralo seco, direcionando suas águas por corte superfcial na laje e piso
do ambiente e seu contrapiso, até o ralo da Ultrassom (que será isolado), ou para
a  tubulação  externa  existente  (foto  4).  Assim,  para  redução  do  caminho  da
tubulação, a posição do ralo indicada no projeto, será alterada para o lado oposto
conforme foto 5.

o Conforme informação dada pelo construtor, Ilka optou por não alterar a posição
do  ralo  existente  no  Sanitário  dos  funcionários  (foto  6),  conforme  tnha  sido
previsto em projeto.

o O comprimento total dos gats da Internação não permite que seja instalado um
único ralo  linear  por  fla  de gats.  Sendo assim,  será  preciso fazer  uma queda
intermediária  entre  dois  ralos  lineares  (foto  7),  com  posterior  integração  à
tubulação que direcionará as águas coletadas até a caixa sifonada do Lavabo.

 Também foi reforçada a necessidade de que Ilka providencie os materiais construtvos e
equipamentos do Lavabo, para que o mesmo já esteja em funcionamento após o período
do Carnaval (14/02).

 O construtor sinalizou que a quantdade de pisos restante em obra (55 caixas, com 5 peças
cada, cobrindo 1,92 m²), não será sufciente para cobrir todos os ambientes. Sendo assim,
solicitou que um novo piso seja especifcado para a Sala dos Funcionários. Nossa sugestão
é de que seja um usado um material similar ao usado no restante da clínica. Modelo de
referência  sugerido:  Porcelanato  Técnico  Bianco  Plus  PO  (produto  retfcado  com
acabamento polido), 60x60cm, da Eliane (foto 8). Quantdade necessária: 9 a 10 caixas
(cada  caixa  vem  com  4  peças,  com  um  rendimento  de  1,44m²  cada  caixa).  Para
assentamento  do  piso,  utlizar  argamassa  recomendada  pelo  fabricante:  Argamassa
Colante Extra, da Ligamax Gold (4 sacos de 20kg – confrmar com fornecedor). Da mesma
forma, o rejunte também deverá seguir indicação do fabricante: Rejuntamento acrílico na
cor palha, da Ligamax Gold (2 baldes de 1 kg – confrmar com fornecedor). Seguir a mesma
paginação do piso prevista em projeto.

 Por  fm,  para  construção  da  base  dos  armários  da  Internação  e  do  Consultório  1  a
reinstalar, verifcar detalhe na foto 9.
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FOTO 1  –  Tomada do gatl instalada em local errado,
a ser corrigida.

FOTO 2 – Vista dos gats para orientação da 
instalação das tomadas (a linha mais baixa foi 
retrada do projeto).

FOTO 3  – Localização do novo quadro de distribuição
das instalaççes elétricas.

FOTO 4 – Tubulação externa para onde poderão ser 
levadas as águas do ralo seco da Internação.
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FOTO 5 – Mudança do local previsto para o ralo
da Internação.

FOTO  6  –  Ralo  existente  no  Sanitário  dos
Funcionários a ser mantdo no mesmo local.

FOTO 7 – Ponto para queda intermediária das
águas dos ralos dos gats.

FOTO 8 – Porcelanato Bianco Plus PO, 60x60cm,
da Eliane
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FOTO 9 – Detalhe das bases de alvenaria para os armários da Internação e do Consultório 1 a
serem reinstaladas.
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