
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA – nº 8
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo_01/17 Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Data: 28/03/2017
Duração: 2h15min Participantes:  Lorena (arquiteta),  Diego (construtor),  Ilka  (cliente)  e Elias

(Granluz).

A visita foi realizada das 14h30 às 16h45, incluindo tempo de vistoria da obra e reunião com a cliente,e
o construtor e o técnico da Granluz (marmoraria).
A visita foi agendada, principalmente, para o acompanhamento da visita do técnico da Granluz, para
orçamento das bancadas, soleiras e peitoris.

1. Foram verificados em reunião com o sr. Elias e Diego, antes da conferência de medidas, todos
os elementos de pedra para orçamento, com seus respectivos acabamentos e materiais. Para
isso, Lorena realizou desenhos esquemáticos (figura 1) com as cotas previstas (a conferir) das
bancadas, bem como um corte esquemático da cuba esculpida para o lavabo (figura 2).

2. A arquiteta também indicou manualmente em planta (figura 3), os locais onde deverão ser
instaladas as soleiras e após acordada com o construtor, a localização delas foi passada para o
técnico da Granluz.

3. A princípio ficou definido que a bancada com cuba esculpida, os tampos do balcão da recepção
e o peitoril do Estar serão em mármore Arabescato. Os demais elementos de pedra, deverão
ser  em granito Branco Itaúnas.  Esta  definição ainda pode passar  por  alterações conforme
orçamentos.
Encaminhamento: no dia 30/03/17, a arquiteta solicitou à Granluz uma alteração referente às
pedras para a marmoraria: A bancada do Isolamento também deverá ser em Arabescato, além
dos tampos das mesas de exame dos 2 consultórios. As demais deverão ser em pedra a definir
(Lorena está pesquisando uma opção de pedra menos porosa que o granito Branco Itaúnas e
uma outra para as soleiras, que combine melhor com o porcelanato já comprado por Ilka).

4. A  torneira  que  será  utilizada  para  acoplamento  da  mangueira  de  lavagem  dos  gatis  no
Isolamento e na Internação deverá ser embutida na parede, com ¼ de volta, conforme modelo
indicado por Diego.

5. Ilka pediu para ver a possibilidade de utilizar um sistema de segurança que possa ser acionado
diretamente pelo cliente, sem precisar de uma central. 

6. O gaveteiro plástico da farmácia poderá ser integrado em um compartimento do armário do
estoque.

7. Diego iniciou a execução dos gatis do Isolamento, utilizando blocos cerâmicos preenchidos
com concreto e armação (figura 4). Os blocos serão regularizados com material similar à massa
única, reduzindo, assim, a espessura final do sistema, após instalação do revestimento.
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Figura 2: Corte esquemático da cuba esculpida do 
lavabo.

Figura 1: Desenhos esquemáticos com cotas para 
orientação da medição/orçamento das pedras.

Figura 3: Marcação manual e esquemática das soleiras 
e peitoris para orientação da medição/orçamento das 
pedras.

Figura 4: Paredes dos gatis já construídas em blocos 
cerâmicos preenchidos com concreto.


