
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 5 – Etapa  2 (RVTo 5 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 26/02/2018 Participantes: Lorena (arquiteta), Eldo (eletricista), Diego (construtor) e

Marcos (climatização).Duração: 1h30

A  visita  foi  agendada  para  reunião  com  o  fornecedor  dos  ares-condicionados,  para  que  a
distribuição das condensadoras fosse novamente planejado para nova etapa da obra.
Foram feitas as seguintes observações: 

 Na etapa 1 da obra já foram instalados 5 splits (Estar, Consultório 2, ADM, Isolamento e
Cirurgia). A unidade condensadora da máquina do Estar, do Consultório 2, da ADM e do
Isolamento estão instaladas na laje de cobertura da casa, entre a laje e o telhado. Neste
local  também  já  está  prevista  a  colocação  da  condensadora  do  ar-condicionado  do
Laboratório (que ainda será comprado). A condensadora do ar-condicionado da Cirurgia
ficou na parede extterna do fundo da edificação (figura 1).

 O  ar-condicionado  da  Sala  dos  Funcionários,  ainda  no  modelo  janela  (embutido  na
parede),  será  mantido  temporariamente.  Quando  futuramente  for  trocado  por  um
equipamento do tipo split, sua condensadora será instalada na lateral da casa (figura 2),
em um trecho discreto da edificação.

 A condensadora do ar-condicionado da Ultrassom também ficará nesta lateral da casa.
 Já os equipamentos novos da Recepção, do Consultório 1 e da Internação serão instalados

na Área Técnica a ser construída na varanda da edificação (figura 3).
 Todas estas definições de posicionamentos das unidades condensadoras foram indicadas

em obra  na planta  de Layout,  alinhando-as às  respectivas unidades condensadoras de
cada ambiente (figura  ).
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FIGURA 1  – Parede extterna do fundo da casa onde 
serão instaladas mais 3 unidades condensadoras 
(além da extistente vista na foto).

FIGURA 2 – Área lateral da casa onde serão instaladas 
2 unidades condensadoras dos ares-condicionados da 
clínica.

FIGURA 3  – Parede lateral extterna onde ficarão 3 unidades condensadoras dos ares-condicionados da clínica.
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FIGURA   – Planta de Layout com ares-condicionados: indicação em obra da localização das unidades 
condensadoras de cada equipamento.
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