
1. RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 13– Etapa 2 (RVTo 13 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 04/05/2018 Participantes: Lorena (arquiteta),  Ilka (cliente),  Diego (construtor),  Ivan

(fornecedor de Ar-condicionado) e Josevaldo (técnico da Granluz).Duração: 3h30
A visita foi agendada para orientação do técnico da Marmoraria Granluz sobre os furos na bancada
e orçamento da nova soleira da porta da entrada, para acompanhamento da visita do fornecedor
dos ares-condicionados (Sr. Ivan) e para verifcação geral das pendências de obra, bem como do
que foi desenvolvido nos últmos dias. Foram feitas as seguintes observações:

 O técnico da Granluz fez o furo na bancada da Sala dos Funcionários para encaixe da
torneira de mesa. O lavabo já estava furado e com a cuba instalada (fgura 1). Também
foram passadas para o técnico as dimensões e característcas para orçamento da nova
soleira em Crema Minerva da porta de entrada da Clínica. Foi orientado que a pedra ainda
nãos seja confeccionada até que seja dado o aval de Ilka para isto (aguardando decisão
sobre dimensão da porta principal).

 Conforme confrmado com o fornecedor dos ares-condicionados, as condensadoras que
fcarem  na  área  técnica  deverão  ser  do  tpo  torre  (como  já  tnha  sido  previsto  pela
arquiteta e construtor), uma vez que este modelo direciona a saída de ar quente para cima
e não para frente, evitando, assim, que o calor atnja as pessoas que passam pela área
técnica em direção à entrada da clínica. Segundo sr. Ivan, entre as marcas que possuem
equipamentos com condensadora do tpo torre, ele recomenda a Midea Carrier.

 Deverá ser verifcado se a condensadora do ar-condicionado existente no Consultório 1,
prevista de ser abrigada na área técnica da varanda, é do tpo Torre. Caso não seja, a
máquina deverá ser remanejada para outra sala,  desde que sua capacidade atenda ao
novo ambiente.

 Foi solicitado para sr. Ivan o orçamento de mais 2 novos equipamentos com condensadora
tpo torre (Internação e Recepção) e 3 novos equipamentos com condensadoras do tpo
caixa (Laboratório, Recuperação, Esterilização e Ultrassom). Para isso, ele aguarda que Ilka
envie as capacidades defnidas para cada um nos orçamentos anteriores.

 Sr. Ivan sugeriu a possibilidade da condensadora do ar-condicionado da Internação fcar na
parede  lateral  da  casa,  onde  já  estão  previstas  a  instalação  de  outras  unidades.  Esta
solução reduziria o percurso necessário da tubulação, evitando a necessidade de compra
de uma máquina de maior capacidade apenas por conta da distância entre as unidades
condensadora e evaporadora do equipamento. Conforme Diego e Lorena, é possível fazer
esta alteração, uma vez que as instalações do ar-condicionado da Internação ainda não
estão feitas.

 Foram conferidas as dimensões disponíveis para ampliação do vão da porta de acesso à
clínica de 80 para 90 cm (fguras 2 e 3), bem como o espaço livre entre ela e o peitoril da
janela ao lado (fgura 4), para permitr o encaixe de um alizar com 10 cm de largura. O
espaço checado no local é sufciente.

 Deverão ser encomendados 3 batedores para as portas de correr. Eles deverão ter 2,10 m
de altura e a seção deverá ser um “U” de 6 cm de largura total (parte que será presa à
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parede) e 5 cm de comprimento de cada lateral que formam o “U”, reentrando na peça
1,5 cm. Lorena deverá acompanhar Ilka na madeireira para encomendar estas peças. 

 A visita cortada no forro da internação para acesso à laje de cobertura da clínica fcou
deslocada do local onde fca a escada para o telhado (fgura 5). Esta abertura deverá ser
alinhada e em seguida, o forro neste ponto deverá ser reconstruído.

 A iluminação da etapa 2 foi concluída, faltando apenas os refetores da cromoterapia dos
gats da Internação. Verifcou-se que uma luminária do Preparo (Etapa 1) está se soltando
do teto (fgura 6). Ela deverá ser encaixada e fxada com segurança novamente.

 Foi verifcado o serviço de gesso feito no imóvel do vizinho de baixo da Clínica (sr. Ivan) e
identfcou-se que a grelha inutlizada no forro ainda não foi removida (fgura 7).  Após
retrada deste elemento, a abertura deverá ser refeita, conforme combinado com Diego.

 O foco cirúrgico já se encontra no local para instalação, aguardando decisão de Ilka sobre
em qual parede ele deverá ser instalado: na parede da fachada implica em aluguel de
andaimes e  necessidade de recomposição do reboco e pintura  externa.  Na parede da
esterilização, não será necessário o aluguel de andaimes e as pinturas internas deverão ser
refeitas.  No  entanto,  é  preciso  que  Ilka  confrme  a  funcionalidade  desta  localização,
considerando o layout da sala.

FIGURA 1 – Furos da bancada do lavabo já tnham 
sido feitos na obra.

FIGURA 2 – Dimensões do vão e localização da porta 
de entrada foram conferidos para ampliação.

FIGURA 3 – Dimensões do vão e localização da porta de entrada foram conferidos para ampliação.
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FIGURA 4 – Distância entre o vão da porta e o peitoril 
da janela da Recepção.

FIGURA 5 – Visita no forro da Internação desalinhada 
com o acesso ao telhado.

FIGURA 6 – Luminária que deverá ser melhora 
encaixada na Internação.

FIGURA 7 – Grelha inutlizada a ser removida do forro 
do imóvel vizinho.
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