
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA – nº 12
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo_01/17 Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Data: 03/05/2017
Duração: 1h45min Participantes: Lorena (arquiteta), Ilka (cliente) e Diego (construtor) 

A  visita  foi  realizada  das  16h00  às  17h45,  incluindo  tempo  de  vistoria  da  obra  e  reunião  com o
construtor.
A  visita  foi  agendada,  principalmente,  para  a  conferência  da  instalação  do  forro  de  gesso  e
acompanhamento do início do preparo das paredes, além de verificação da situação atual da obra e
reunião sobre revestimento dos gatis.
Foram feitas as seguintes observações:

1. No forro da circulação foi preciso interromper o bite negativo no ponto em que os cabos de
lógica passam pela viga de um ambiente a outro (figura 1). Sendo assim, Lorena solicitou que o
bite neste trecho seja eliminado e o forro de gesso encoste completamente na viga.

2. O forro de gesso da circulação de acesso restrito foi instalado com o mesmo pé-direito dos
demais ambientes (2,70m) quando deveria ter sido alinhado com a viga existente, ficando com
um pé direito de 2,60m (figura 2). Como esta viga precisará ser complementada com gesso ou
alvenaria, até a altura da porta de correr que será colocada nesse vão, para sua sustentação,
ficou decidido  que o forro da circulação restrita  será  mantido com o pé-direito  instalado.
Também  foi  explicada  para  Ilka  a  questão  estética  do  pé-direito  que  estava  definido  no
projeto,  pois  a  leve  redução  do  pé-direito  amenizaria  a  sensação  de  estreiteza  do  longo
corredor. No entanto, optou-se por manter o forro conforme instalado, seguindo o mesmo pé-
direito dos demais ambientes.

3. Foi feito o emassamento das paredes e está em processo o lixamento e a primeira mão de
tinta branca (base) dos ambientes. O setor cirúrgico é o primeiro espaço que já está com esta
etapa finalizada, faltando apenas retoques finos (figura 4).  

4. O piso do laboratório ao ser molhado está empossando água próximo ao ralo. Não foi feita a
inclinação  do  contrapiso,  conforme  Diego,  devido  à  espessura  da  laje  que  precisou  ser
construída com o desabamento da existente. Assim, ainda conforme o construtor, será feita
uma inclinação com a argamassa de assentamento durante a instalação do piso. A arquiteta
recomendou que  este  serviço  seja  muito  bem controlado,  para  que  as  peças  não  fiquem
desalinhadas e o acabamento do piso não fique ruim.

5. Decidiu-se que as 2 portas existentes hoje na internação e no consultório 1 serão utilizadas na
entrada  da  sala  dos  funcionários  e  no  sanitário  dos  funcionários.  As  portas  que  estão  na
internação,  voltadas  para  o  corredor  atual,  serão  aproveitadas  na  Esterilização  e  na
Recuperação, com as devidas adequações. 

6. As portas foram encomendadas com acabamento em pintura e não em laminado conforme
definido em projeto. A arquiteta solicitou que para manter esta opção, a base das portas do
Isolamento, Internação e da Cirurgia deverão ser impermeabilizadas.

7. Os trilhos das portas de correr da parte interna da clínica (na área de acesso restrito) serão de
alumínio e de embutir em estrutura de madeira. Os trilhos das portas voltadas para o estar
(lavabo e circulação) serão aparentes em inox (orçar os trilhos aparentes para confirmar esta
decisão).
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8. Ilka voltou atrás sobre o acabamento das pastilhas dos gatis dobrarem e revestirem a borda
das  paredes  internas  para  complementar  o  acabamento  do  porcelanato  interno  que  não
preenche toda a face das paredes. Decidiu-se, então, utilizar a emenda do próprio porcelanato,
porém, alinhando o rejunte com o limite do ralo linear, no fundo de cada gatil.

9. Ficou decidido que Lorena vai verificar pessoalmente as opções de pastilhas e revestimentos
para o interior dos gatis na Ferreira Costa, para liberar Ilka para comprar no sábado.
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Figura 1: Trecho do forro da circulação por onde
passam os cabos de lógica, interrompendo o bite

negativo de acabamento.

Figura 2: Forro da circulação de acesso restrito,
instalado na mesma altura do forro do Estar dos

clientes, diferente do que estava definido em projeto.

Figura 3: Tomadas de piso já instaladas na Cirurgia. Figura 4: Preparo das paredes para pintura (massa
única e tinta branca) finalizada no setor cirúrgico.


