
1. RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 9 – Etapa  2 (RVTo 9 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 26/03/2018 Participantes: Lorena  (arquiteta),  Ilka  (cliente),  Diego  e  Ricardo

(construtores).Duração: 3h30

A  visita  foi  agendada  para  acompanhamento  do  serviço  de  gesso  e  reunião  de  reajuste  do
planejamento com a equipe de obra. Foram feitas as seguintes observações:

 Ficou decidido que, na Internação, o forro irá até o limite externo dos gats, para que o
interior dos armários acima deles ganhe espaço no pé direito até a laje. Assim, as paredes,
teto e vigas no trecho que fcarão sem forro deverão ser emassados e pintados na cor
branca. Todas as mangueiras das instalações elétricas e tubulações de ar-condicionado
deverão ser sempre que possível fxadas e escondidas na parte forrada (fgura 1).

 Em um dos cantos do armário dos gats será reservado um espaço onde fcará a caixa de
passagem  dos  cabeamentos  do  imóvel  que  está  em  obra.  Todos  os  cabos  serão
organizados e armazenados de forma a facilitar o acesso e ocupar o mínimo de espaço
possível no local (fgura 2).

 Faltou ser feita a instalação de 2 pontos (telefone e internet) em uma das paredes da
Internação, conforme projeto.

 A  arquiteta  relembrou  à  equipe  de  obra  que  ainda  precisam  ser  feitas  as  bases  de
alvenaria para os armários da Etapa 1 da obra (imóvel que já foi reformado). Os ambientes
que terão base de alvenaria sob seus armários são: Consultório 2, Isolamento, Laboratório,
Recuperação e Esterilização.

 Na Recuperação, a base deverá ser ajustada para deixar totalmente exposto e livre o ralo
que se encontra no alinhamento com a bancada (fgura 3).

 Alguns  pontos  elétricos/telefone  da  Sala  dos  Funcionários  deverão  ser  fechados  com
massa para futura recomposição das paredes (fguras   e 5).

 Acordou-se que deverão ser instalados 3 pontos para iluminação de emergência: 1 acima
da porta de acesso à clínica, 1 no estar e outro no fundo da circulação de acesso restrito.

 Devido à quantdade de disjuntores que foi necessária para atender a toda a clínica (fgura
6), será necessário manter o quadro de distribuição externo existente a ser organizado e
recomposto.

 Ficou decidido com Ilka que nesta etapa da obra, só serão feitas as alterações das janelas e
portas da fachada, para permitr a fnalização dos acabamentos internos das paredes onde
estas esquadrias estão inseridas. Assim, para garantr a segurança das janelas enquanto
não  são  instalados  os  gradis  propostos  pelo  projeto,  serão  confeccionadas  grades
compostas por vergalhões simples, instalados temporariamente até que a varanda seja
também reformada.

 A arquiteta fará um detalhe mais aprofundado da porta de madeira da Recepção para que
a mesma já possa ser encomendada.

 Ao  retrar  o  armário  da  recepção,  identfcou-se  que,  atrás  dele,  a  divisória  entre  a
Recepção e o Consultório 1 é feita apenas por uma placa de gesso simples (3 cm). Esta é
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uma solução muito ruim para a acústca do consultório, uma vez que não consegue isolar
nada do som produzido nos dois ambientes. Sendo assim, será construída uma parede de
alvenaria neste local, com espessura fnal prevista de 11 cm. A nova marcenaria proposta
para  este  trecho  deverá  ser  adequada,  e  portanto,  o  frigobar  (dimensões:  AxLxP=
 9,5x 8,5x  cm) que fcaria abaixo da prateleira da impressora,  deverá ser transferido
para outro ponto, fcando de frente para o balcão. A arquiteta deverá ajustar no desenho.
Será necessária a inclusão de uma tomada baixa na parede onde fcará agora o frigobar
(fgura 7).

 Além das observações feitas, o planejamento dos próximos serviços foi alinhado com o
construtor e seguem as previsões em anexo a este relatório.

FIGURA 1  – Tubulações a serem escondidas sob 
o forro e parede a ser recomposta.

FIGURA 2 – Cabos que serão organizados e 
agrupados na caixa de passagem no armário.

FIGURA 3 – Bancada da Recuperação onde será 
instalado um armário com base de alvenaria. 

FIGURA   – Ponto de telefone a ser isolado com 
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Cuidar para que a base mantenha o ralo livre. massa.

FIGURA 5 – Tomadas a serem isoladas (nesse 
caso, pode ser apenas com tampa cega).

FIGURA 6 – Quadro de distribuição interno já 
todo ocupado.

            65 a 70cm

FIGURA 7 – A seta vermelha indica o local onde deverá ser instalada a nova tomada.
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