
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA – nº 16
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo_01/17 Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Data: 12/06/2017
Duração: 3h Participantes: Lorena (arquiteta), Diego (construtor) e Ilka (cliente).
A visita à obra foi realizada das 15h às 18h00.
A  visita  foi  agendada,  principalmente,  para  verificar  a  cor  da  tinta  Chá  Verde  após  mistura  com
bisnagas  para  atingir  o  tom  de  marrom  claro  desejado  e  verificação  da  iluminação,
Rede/Telefone/Câmeras e reunião com a cliente para checagem das pendências finais  da primeira
etapa da obra.
Foram feitas as seguintes observações:

1. A empresa de Rede/Telefone e CFTV não compareceu para finalizar o serviço. Ainda sem data
de previsão.

2. Foram verificadas as esquadrias no local e constatou-se que:
a) Os vidros fixos da ADM e o que fica entre a sala de Esterilização e Recuperação deveriam

ser temperados, conforme solicitação de Lorena e Diego. No entanto, o fornecedor orçou e
entregou um caixilho de alumínio branco com vidro simples. O vidro da Esterilização pode
ser mantido dessa forma, porém, Lorena indica que o vidro da ADM seja trocado por um
vidro temperado, já que ele fica voltado para a circulação e, portanto, precisa ser mais
resistente e seguro.

b) A janela guichê que fica entre a Esterilização e a Cirurgia está folgada (figura 1), fazendo
com que a folha móvel deslize com dificuldade (desencaixando-se) e o acabamento fique
ruim. O fornecedor será comunicado por Diego e a janela deverá ser ajustada.

c) A  verga  do  vidro  fixo  entre  a  Esterilização  e  a  Recuperação  não  está  bem  nivelada,
deixando uma fresta no centro do vão (figura 2) que deverá ser corrigida antes da vedação
com silicone. Diego vai providenciar este ajuste antes dos retoques da pintura.

d) Devido à quebra de um dos vidros da janela do Consultório 2,  Ilka vai  aproveitar para
trocar todos os demais vidros desta janela. Sendo assim, a arquiteta recomenda que sejam
trocados  por  vidros  simples  6mm,  foscos  (pode  ser  com  adesivo)  permitindo  leve
translucidez. 

e) A ferragem do puxador da porta de correr do Preparo está batendo na parede.  Diego
solicitará ao fornecedor que seja feita a instalação da trava no trilho superior.

f) Para a porta de correr do Laboratório, que será em MDF, deverá ser produzida uma peça
vertical da mesma cor e acabamento da caixa do trilho embutido superior, para vedação
lateral da porta.

3. Foi  solicitado  que  a  arquiteta  elabore  uma lista  de  compras  dos  materiais  que faltam ser
providenciados por Ilka. A lista será enviada por e-mail.

4. Foi solicitado que Lorena defina os modelos e as alturas de instalação das torneiras de parede
do Preparo e Higienização. Para a Higienização Ilka solicitou que seja especificada uma torneira
com acionamento automático (por sensor).

5. Para acionamento do LED colorido do gatil (Isolamento), a fonte e o receptor do controle RGB
deverão ficar no interior do gatil. Para protegê-los, Reinaldo sugeriu a colocação de uma caixa
de tomada (ou de proteção para disjuntor de chuveiro), preferencialmente na cor branca. A
fonte e a caixa ainda precisam ser compradas.

6. Após conversa sobre as demandas de iluminação de emergência da Clínica, bem como sobre as
possibilidades  financeiras  atuais  da  cliente,  decidiu-se  que  para  esta  etapa  da  obra,  será
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instalado apenas um nobreak para estabilização das tomadas da cirurgia e um nobreak na
ADM (o existente não está funcionando satisfatoriamente). No entanto, a recomendação da
arquiteta e do construtor é que para a próxima etapa da obra, já sejam previstas e deixadas
prontas as instalações necessárias para um futuro gerador que atenda toda a Clínica (tomadas
estabilizadas e iluminação emergencial).

7. Para que Reinaldo possa dimensionar o nobreak é necessário que Ilka apresente as potências
de todos os equipamentos que serão ligados em tomadas na Cirurgia e verificar se todos eles
possuem a mesma tensão de 110V. 

8. Ilka optou por não instalar iluminação de emergência (guia para fuga) em todos os ambientes
conforme previsto anteriormente. Assim, não serão comprados novos módulos. Dois dos três
módulos de emergência que ela já possui  deverão ser instalados na circulação e um deles
deverá ficar sobre a porta de saída da clínica. Diego: providenciar estas instalações.

9. Após a colocação de todos os espelhos das tomadas, aquelas que tiverem tensão de 220V
deverão ser identificadas com adesivo. Da mesma forma, Lorena solicita que os disjuntores
sejam também identificados com os circuitos correspondentes (ex: iluminação, tomadas, ar
condicionados, etc.)

10. Verificou-se  que  em  um  dos  gatis  mais  baixos  do  Isolamento,  o  trecho  do  encontro  das
pastilhas com o teto do gatil ficou com uma faixa de argamassa aparente muito larga. Assim,
para  este  trecho deverá  ser  colocada  mais  uma fila  de  pastilhas,  cortadas  na  borda  para
alinhamento com o teto do gatil. As cantoneiras de alumínio que deverão ser compradas para
acabamento do contorno dos vãos dos gatis deverá ter largura de 1,5cm.

11. Foi sugerido por Lorena que Ilka e Diego já tentem providenciar a relocação do armário que
hoje  está  na  Sala  dos  Funcionários  para  a  Cirurgia,  pois  em breve  esta  sala  precisará  ser
liberada,  enquanto  que  a  cirurgia  já  estará  em  funcionamento.  No  vão  onde  hoje  fica  a
geladeira,  deverão  ser  acrescentadas  algumas  prateleiras,  sendo  uma  delas,  destinada  a
abrigar o nobreak da cirurgia.

12. Foi  informado por  Jane  que  o fornecedor  dos  pisos  da  clínica  só  poderia  trocar  as  peças
(conforme  solicitação  devido  ao  lote  com  desnivelamentos  gerais),  se  todas  elas  ainda
estivessem nas caixas. Como boa parte já está instalada, o fornecedor poderá completar por
sua conta peças a mais que faltarem. 

13. A fita de LED embutida no forro do Estar ficou ondulada, causando um banho de luz irregular
ao logo da parede. Lorena solicita que seja feita uma tentativa de fixar melhor esta fita para
correção do problema (figura 3).

14. A  tinta  Chá  Verde  misturada  com  bisnagas  de  tinta  ocre  e  marrom  alcançaram  um  tom
satisfatório (já aplicado no laboratório).
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Figura 1: Janela guichê com folha móvel
folgada na Esterilização.

Figura 2: Fresta entre a verga e a janela da
Esterilização a ser corrigida antes dos retoques

da pintura e da vedação com silicone.
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Figura 3: Banho de luz irregular da fita LED
embutida no forro do Estar.

Figura 4: Iluminação da circulação já em
funcionamento!

Figura 5: Iluminação principal da
Administração já instalada.

Figura 6: Iluminação principal do Consultório
2 Já instalada.

Figura 7: Iluminação do Estar em funcionamento!


