
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA – nº 13
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo_01/17 Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Data: 23/05/2017
Duração: 2h Participantes: Lorena (arquiteta), Ilka (cliente) e Diego (construtor) 
A  visita  foi  realizada  das  14h00  às  16h00,  incluindo  tempo  de  vistoria  da  obra  e  reunião  com o
construtor e a cliente.
A visita foi agendada, principalmente, para acompanhamento do assentamento do piso geral da clínica
e orientações sobre as alterações da fachada, além de verificação da situação atual da obra.

Foram feitas as seguintes observações:
1. Foi decidido que será feita a compra das luminárias e lâmpadas para finalização da reforma do

imóvel B (primeira etapa da obra), conforme orçamento da Unibra realizado pela arquiteta na
loja (figuras 1 e 2). Além delas, também foi liberada a compra da luminária de embutir com
lâmpada bulbo LED neutra do consultório 1 (imóvel A), devido à dificuldade de encontrar a cor
neutra, sendo ela melhor para a mesa de exame dos gatos. Também deverão ser excluídas da
primeira  compra  de  iluminação,  os  blocos  autônomos  de  emergência  e  as  lâmpadas  e
luminárias para cromoterapia nos gatis, pois deverão ser orçadas com outros fornecedores.

2. Uma vez liberada a compra da primeira parte  das  luminárias,  também foi  liberado para a
arquiteta  desenvolver  a  atualização  da  planta  de  Forro  e  Iluminação,  conforme  novas
especificações e quantidades.

3. Foi verificado no local o começo do assentamento do piso geral da clínica. Já foi iniciada a
instalação  dos  pisos  da  Cirurgia,  Laboratório,  Administração  e  Isolamento.  Sobre  os  pisos
devem ser observadas as seguintes questões:
a) Diego informou que todo o lote comprado veio com peças levemente empenadas, gerando

desníveis na superfície revestida dos ambientes. Segundo ele, não é possível mais realizar a
troca dos produtos, pois a compra foi efetuada há muito tempo. 

b) Seguindo a paginação indicada para o piso do Laboratório, o ralo existente no ambiente
ficou no meio de uma das peças (figura 3), dificultando o escoamento da água nesse trecho
e gerando a possibilidade de formação de uma lâmina d’água sobre ele. Deverá ser feita
uma avaliação após o piso instalado, quando será possível testar a gravidade da situação e
pensar na melhor solução, mesmo que esta seja retirar as peças instaladas para ajustes do
piso.

c) Para  permitir  que  todo  a  obra  do  imóvel  B  (em  andamento)  seja  finalizada  com  o
fechamento da porta  de entrada dele,  será necessário  manter  o  acesso pela  porta  do
imóvel A, mesmo durante a obra da segunda etapa. Durante esta fase, o caminho deverá
ser isolado, ligando a porta apenas ao Estar. Caso necessário, Diego poderá abrir um vão
de acesso restrito à obra no vão da janela da Recepção, já que esta janela passará por
modificações relativas  à  composição da fachada.  O piso do Estar  e  da  Circulação com
Acesso Restrito deverá ter sua primeira peça instalada na Recepção, atrás da porta de
entrada da Clínica. Portanto, para que este piso seja assentado, será necessário instalar ao
menos as 3 primeiras peças da Recepção.

d) A paginação do piso do Isolamento inciará atrás da porta do ambiente, mesmo ocorrendo
um desalinho entre  as  paredes deste  canto,  exigindo-se o  corte de todas as  peças  da
primeira linha. Esta opção foi escolhida, pois o lado onde estão os gatis está perpendicular,
destacando  menos  o  corte  das  peças  nesse  trecho  (figura  4).  O  acabamento  entre  a
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pastilha  dos  gatis  e  o  porcelanato  do  piso  deverá  ser  feito  com o  mesmo rodapé  do
ambiente, contornando também os gatis.

4. A arquiteta propôs para a parede da fachada a retirada da porta do imóvel B, o aumento da
janela do Estar - ocupando parte do vão da porta, o alinhamento da verga da porta do imóvel A
com a verga das janelas e o alinhamento do peitoril da janela da Recepção com a do Estar,
conforme dimensões nas vistas esquemáticas (figura 5). Essas alterações foram discutidas e
acordadas com a cliente e o construtor. Os desenhos técnicos referentes a essas modificações
deverão ser entregues com o projeto específico da fachada, já contratado pela cliente, porém,
em  andamento  conforme  prazos  acordados.  Com  a  modificação  dos  vãos,  novas  janelas
deverão ser  encomendadas,  sendo elas  em alumínio natural  e  vidro simples 6mm. Ambas
terão duas folhas fixas e duas de correr, além da bandeira fixa, conforme desenho.

5. Com a modificação da janela do Estar, o peitoril em Mármore Crema Minerva que já tinha sido
comprado e que já chegou na obra (figura 6) deverá ser substituído por outro com as seguintes
dimensões: 2,80x0,30m. Como uma peça de 2,80m de comprimento é muito comprida para
transportá-la de forma segura até o local, ela deverá ser dividida ao meio, em duas peças de
1,40m.  Assim,  é preciso rejuntá-las  completamente com Iberê  na cor  branca ou palha,  de
forma a não permitir a entrada de água entre as peças.

6. O peitoril  de mármore já entregue poderá ser utilizado na janela da Recepção, fazendo os
cortes e acabamentos necessários para que fique no tamanho adequado (1,94x0,17cm – a
marmoraria  deverá  conferir  as  medidas  no  local,  após  abertura  do  novo  vão).  As  partes
cortadas deverão ser novamente polidas.

7. Foi planejada junto com o construtor e o pedreiro a paginação das pastilhas de vidro na parte
frontal  dos gatis  do Isolamento, considerando-se a instalação das tomadas nas bordas das
lajes. Para o melhor acabamento das quinas, deve-se considerar a aplicação de cantoneira de
alumínio reta em todas elas. No caso dos vãos dos gatis, o construtor deverá verificar se as
portas  deles  já  possuem  um  acabamento  para  isso,  antes  da  realização  da  compra  das
cantoneiras. O cálculo da quantidade deverá ser refeito após esta constatação.

8. Foi feita uma pequena modificação de um ponto de telefone a pedido de Ilka: no projeto, o
ponto de telefone do Preparo localizava-se na parede livre entre esta sala e a Esterilização. Ele
foi transferido para a parede ao lado da porta de entrada do Preparo (figura 7), pois, assim, o
aparelho ficará mais protegido da circulação de pessoas. 
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Figura 1: Orçamento Iluminação da Unibra (página 1).
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Figura 2: Orçamento Iluminação da Unibra (página 2).

Figura 3: Ralo no meio da peça no
Laboratório.

Figura 4: Escolha da primeira peça do piso do
Isolamento (atrás da porta).
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Figura 5: Desenhos esquemáticos das janelas da fachada.

Figura 6: Peitoril em mármore Crema Minerva
e outras peças de pedra que já foram

entregues na obra.

Figura 7: Ponto de telefone modificado no
Preparo a pedido da cliente.
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Figura 9: Detalhe dos espaçadores que estão
sendo usados na instalação dos porcelanatos.

Figura 8: Instalação do piso da cirurgia
(detalhe das tomadas de piso para a mesa

cirúrgica).


