
1. RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 14– Etapa 2 (RVTo 14 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 11/05/2018 Participantes: Lorena (arquiteta), Ilka (cliente) e Mariana (Marcenaria).
Duração: 2h

A  visita  foi  agendada  para  reunião  com  representante  de  empresa  de  Marcenaria  para
esclarecimento de dúvidas sobre o projeto e alinhamentos com a fornecedora para ajustes que
forem necessários.
A  VTo  também  foi  marcada  para  conferência  da  iluminação  instalada,  decisão  do  local  de
instalação do foco cirúrgico e verifcação do que foi realizado pela equipe de obra no últmo dia de
trabalho deles realizado esta semana. Foram feitas as seguintes observações:

 Durante a reunião da marcenaria, foram alinhados os ajustes necessários e foi sugerido
pela fornecedora que as aberturas em forma de gato dos nichos do armário da recepção
sejam  feitos  por  uma  empresa  de  comunicação  visual  (parceira  dela),  que  possuem
máquinas de corte mais precisas para atngir os formatos desejados.
Os ajustes que a arquiteta ainda precisa fazer sobre a marcenaria são: 

o Reduzir o pé-direito da Recepção e da Internação, atualizando os detalhamentos
dos armários altos desses dois ambientes.

o Trocar as portas de giro dos armários dos gats da Internação, por 4 portas de
correr.

o Atualizar  desenho  da  porta  da  clínica  (com  menos  frisos  e  com  madeira
massaranduba especifcada no detalhe).

 A iluminação já instalada foi verifcada e foram feitas as seguintes observações:
o Apenas  um  refetor  para  cromoterapia  foi  instalado  nos  gats  da  Internação.

Mesmo assim, a instalação deixou aparente a caixa amarela de elétrica embutda
na laje e o refetor não fcou bem encaixado (fgura 1). 

o A luminária mais próxima da porta da Ultrassom está demorando mais que a outra
para ascender (fgura 2). Regular acionamento.

o As luminárias de embutr direcionáveis da Recepção foram instaladas em posição
errada (fgura 3).  Verifcar  no projeto a localização correta,  que já  considera o
espaçamento do armário embutdo. Observar que com a construção do trecho de
parede  entre  a  Recepção e  o  Consultório  1,  a  distância  da  primeira  luminária
próxima a este canto deverá ser reajustada, abatendo-se os 11cm de espessura da
parede da distância anterior da luminária em projeto.

o Falta uma luminária ser instalada no forro da Higienização (fgura 4). O furo para
encaixá-la está feito, mas a luminária prevista para aquele ponto foi instalada em
outro local.  Sugestão: 2 luminárias direcionáveis  de embutr serão retradas da
ADM (onde fca o trecho da farmácia no armário),  pois o desenho do armário
previsto para este local não é mais o mesmo, inviabilizando a contnuidade dessas
luminárias naquele trecho. Sendo assim, elas deverão ser removidas, e poderão
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ser reaproveitadas neste trecho do forro da Higienização, com os devidos ajustes
na elétrica e no gesso.

 Foi  decidido com Ilka  a posição (parede e altura)  em que o foco cirúrgico deverá ser
instalado,  para  melhor  acesso  durante  uma  cirurgia,  considerando-se  também  as
condições mais favoráveis para a obra. Observar croqui de orientação (fgura 5).

 Todos os elementos da bancada do lavabo foram instalados (cuba, torneira e sifão), exceto
a mangueira de abastecimento de água (fgura 6). Terminar instalação.

 Também não foi trocado ainda o acabamento do registro de gaveta deste ambiente (fgura
7).

 O cabo de instalação do alarme (ou câmera?) da Recepção está instalado em um local que
será coberto pelo armário futuramente (fgura 8). É possível manter esta posição e passar
a  fação  por  dentro  do  armário  até  seu  exterior,  ou  será  preciso  realmente  mudar  a
instalação de lugar?

FIGURA 1 – Refetor do gatl mal encaixado na 
abertura da laje. Corrigir e adaptar conforme gats do 
Isolamento.

FIGURA 2 – Luminária da Ultrassom que está 
ascendendo depois da outra luminária do mesmo 
local.
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FIGURA 3 - Uma das luminárias da Recepção que foi 
instalada no lugar errado.

FIGURA 4 – Luminária faltando na Higienização.

FIGURA 5 – Croqui para instalação do foco cirúrgico. FIGURA 6 – Instalação que ainda falta conectar da cuba
do lavabo.
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FIGURA 7 – Acabamento do registro de gaveta para 
trocar.

FIGURA 8 – Instalação de alarme/câmera para relocar.
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