
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 4 – Etapa  2 (RVTo 4 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 19/02/2018 Participantes: Lorena (arquiteta), Eldo (eletricista) e Josevaldo (pedreiro).
Duração: 2h

Foram feitas as seguintes observações: 

 Foram verifcadas as dimensões das bases de alvenaria executadas para os armários da
Internação  (fgura  1)  e  do  Consultório  1  (fgura  2).  Ambas  estão  com  48cm  de
profundidade  e  a  base  da  Internação  está  também  com  1,90m  de  comprimento.  No
entanto, conforme orientado no RVTo 3 (06/02/2018), a profundidade das bases deveria
ser de 52cm (42+10) e o comprimento da base da Internação deveria ter 1,92cm (fgura 3).
Essas pequenas diferenças devem ser corrigidas (podendo ser com cimento), para que o
acabamento,  considerando  instalação  do  rodapé  e  afastamentos  do  armário,  fque
conforme previsto pela arquiteta.

 Em acordo com o eletricista, decidiu-se que a tomada média dupla que ainda faltava ser
instalada (fgura 4) na sala da Ultrassom não será mais colocada, uma vez que na parede
adjacente já existe uma tomada na mesma altura e também dupla (fgura 5), que será
aproveitada. Lembrando que deverá ser substtuuda por uma tomada de 220V, conforme
projeto.

 Na  Internação  ainda  falta  a  instalação  de  alguns  pontos  como  os  pontos  para
telefone/lógica e interfone, o kit de 4 tomadas (caixa 4x4) para o computador que fcará
na parede ao lado da bancada (fgura 6) e os interruptores na parede lateral dos gats
(fgura 7), que ainda não foi rebocada. 

 O kit de tomadas deste ambiente, citado no item anterior, deverá fcar a uma altura de 85
cm do piso (considerando eixo), para aproximá-lo do computador que fcará sobre suporte
fxado àd parede. No projeto, este kit seguiria as mesmas caracterustcas dos demais, com
altura de 35 cm do eixo da caixa ao piso. Mas no caso especufco da Internação, alteramos
essa altura em obra, para reduzir a distância entre a tomada e o equipamento.

 No Consultório 1, o kit de tomadas ao lado da bancada está alto (fgura 8). Deverá ter sua
altura corrigida para 46 cm (mesma altura do ponto existente no mesmo eixo). E falta um
ponto de telefone a 1,20 m do piso, nessa mesma parede (ver projeto).

 O mesmo ocorre com o kit do balcão da Recepção (fgura 9). Também deverá ser abaixado
para a altura de 46 cm (eixo ao piso).

 Na  Sala  dos  Funcionários,  os  pontos  de  telefone  antgos,  que  fcam  perto  do  ar
condicionado, deverão ser isolados. Para alimentação de energia deste equipamento será
necessária  a  instalação de uma nova tomada (do lado direito,  acima dele,  para evitar
contato com o dreno deixado para um futuro split), que deverá ser ligada diretamente no
quadro  em  um  novo  disjuntor.  Isso  porque,  o  circuito  das  demais  tomadas  já  está
sobrecarregado, conforme informado por Eldo.
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 Deverá ser feita uma moldura de MDF revestdo com laminado branco fosco (largura da
moldura = 10 cm, e junções em 45°) para a caixa do ar-condicionado, vedando as frestas
que existem entre ele e as paredes (fgura 10).

 Para a passagem dos diversos cabos, mangueiras de elétrica e outras instalações acima
dos forros, mantendo o pé-direito defnido em projeto, seria necessária a perfuração de
várias vigas. Sendo assim, optou-se por não furá-las e manter os forros com a altura atual
(2,50 m) ou abaixando-o até a altura necessária para abrigar estes elementos entre eles e
a base das vigas (fgura 11). Assim, da sala da Ultrassom até a Recepção, os forros terão o
pé-direito de 2,50m.

 Com isso, precisará ser deixado um trecho mais alto (cortneiro) na janela da Internação,
como já acontecia no forro anterior (fgura 12).

 Ainda não foram realizadas as instalações referentes àds câmeras e alarmes.  Aguardando
contato de Ricardo com agendamento desta visita.

 A arquiteta tentou verifcar as instalações hidráulicas realizadas sobre o forro do imóvel do
vizinho de baixo, no entanto, o proprietário não estava no local. Sendo assim, solicitamos
que assim que possuvel  (antes  do fechamento do forro),  Ricardo  providencie  fotos  de
como fcaram as novas ligações e a perfuração da viga por onde passou o tubo de esgoto.

FIGURA 1  – Base de alvenaria para armário da 
Internação.

FIGURA 2 – Base de alvenaria para armário do 
Consultório 1.
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FIGURA 3  – Esquema das bases de alvenaria para os 
armários da Internação e do Consultório 1.

FIGURA 4 – Parede onde teria uma tomada média 
dupla, conforme projeto e não haverá mais.

FIGURA 5 – Tomadas existentes que deverão ser 
transformadas em 220V, para substtuir a 
tomada citada na fgura 4.

FIGURA 6 – Parede onde ainda serão instalados o 
kit de 4 tomadas e o ponto de telefone.
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FIGURA 7 – Lateral do gatl ainda sem reboco,
onde  serão  instalados  os  interruptores  da
Internação.

FIGURA 8 – Caixa 4x4 a ser reinstalada na altura
correta, no Consultório 1.
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FIGURA 9 - Caixa 4x4 a ser reinstalada na altura
correta, na Recepção.

FIGURA 10 – Ar-condicionado: frestas a cobrir
com moldura e nova tomada a instalar.

FIGURA 11 – Mangueiras e tubulações entre o
antgo forro e uma das vigas.

FIGURA 12 – Cortneiro da janela da Internação.
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