
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 20– Etapa 2 (RVTo 20 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 12/07/2018 Participantes: Lorena  (arquiteta),  Ilka  (cliente),  Ivan  (técnico  do  ar-

condicionado),  Marcos (construtor  atual),  Diego (construtor anterior)  e
Marcelo (marceneiro).

Duração: 3h

A  visita  foi  agendada  para  decidir  sobre  a  quantdade  e  localização  das  máquinas  do  setor
cirúrgico,  esclarecimento de dúvidas  sobre as  instalações de telefone e rede e verifcação do
andamento geral da obra.
Seguem as observações:

AR CONDICIONADO:
1. Ilka preferiu não colocar ar-condicionado na Esterilização,  por ser  um ambiente muito

pequeno e possuir uso muito esporádico e de pouca permanência do funcionário no local.
Da mesma forma, optou por não colocar ar-condicionado na Recuperação, para evitar que
a alta  refrigeração do ambiente  proporcione mal-estar  aos  animais  saídos  de cirurgia.
Sendo assim, decidiu-se com o aval do técnico de climatzação (Sr. Ivan) pela instalação de
apenas um equipamento de 12.000 BTUs no Preparo, cobrindo também eventualmente a
Recuperação (deixando, neste caso, a porta entre os ambientes aberta).

2. Desistu-se da ideia de colocar um exaustor entre o Preparo e a Esterilização, uma vez que
Ilka considerou desnecessária a refrigeração deste últmo ambiente.

3. Sr.  Ivan  solicitou que  Marcos deixe  os  pontos  dos  ares-condicionados  já  abertos  para
instalação das máquinas. Pediu também para conferir a bitola do cabo do Preparo.

4. Sr.  Ivan  solicitou  que  os  disjuntores  correspondentes  aos  ares-condicionados  sejam
identfcados nos quadros de distribuição. Uma vez que a análise do quadro já precisará
ser feita, a arquiteta solicita que Marcos já providencie a identfcação de todos os outros
disjuntores também. Como para realizar esta identfcação é melhor que a clínica esteja
fechada, isso só poderá ocorrer no fm de semana, e portanto a previsão de início das
instalações de ar-condicionado será apenas na segunda-feira (16/07).

TELEFONIA E REDE:
1. Helder  não pôde comparecer  à  reunião para  esclarecer  as  dúvidas  levantadas por  ele

mesmo  sobre  a  realização  da  interligação  do  telefone  da  Recepção  com  a  Central
localizada  na ADM. Assim,  no  momento  em que Diego  estava presente,  ligamos  para
Helder e ele trou as dúvidas com Diego, em viva voz para conhecimento da conversa por
parte de Lorena e Marcos. Conforme informado por Diego, a caixa onde se localizam os
cabos de rede e telefone da Recepção estão acima do forro, perto da primeira luminária.
Dessa caixa, os cabos são conduzidos para a Internação, no conjunto de cabos acima e no
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canto dos gats. Deste local, os cabos partem para a caixa do corredor e de lá deverão ser
levados para a ADM.

OUTROS:
1. Diego informou que o ponto de antena localizado na Sala dos Funcionários segue para

cima (fgura 1). O caminho está instalado, só não tem o cabo ainda.
2. Decidiu-se que o  no-break previsto para instalação na Cirurgia, deverá ser instalado na

Sala dos Funcionários,  devido ao barulho causado por ele em momentos de queda de
energia.  Para  isso,  será  preciso instalar  uma prateleira  no canto da parede onde está
prevista a colocação do sofá (ver planta de Layout do projeto).

3. O no-break deverá estabilizar as tomadas dos gats da Internação e do Isolamento, além
das  tomadas  e  iluminação  da  Cirurgia.  Para  isso,  Ilka  precisará  completar  a  lista  de
equipamentos com suas respectvas potências para compra do  no-break  adequado com
esta  capacidade.  Enviar  a  lista  para  que  Lorena  possa  orçar.  Contato  de  fornecedor
indicado por Diego: 99104-1236 (Roque).  Eldo tnha orçado o serviço de realização da
instalação do no-break, porém, considerando apenas os equipamentos da Cirurgia. A nova
lista  também  deverá  ser  encaminhada  para  ele,  para  que  ele  possa  rever  seu
orçamento/serviço se for o caso. Será necessário que Marcos agende uma visita com Eldo
para quantfcar os cabos e demais materiais necessários para realização deste serviço.
Diego informou que poderá comparecer no dia da Instalação do sistema.

4. Ilka fcou de decidir se vai trocar a torneira da Internação. Ela e Marcos deverão testar o
funcionamento da torneira existente para defnir se necessita ou não dessa compra.

5. Marcos já  deverá  providenciar  o aumento da abertura  do alçapão na Internação para
passagem da condensadora do ar-condicionado do Laboratório (segunda-feira) que fcará
acima da laje de cobertura. A dimensão fnal deverá ser alinhada com o limite da luminária
e acrescida essa mesma dimensão em direção à parede. Marcos deverá orçar o alçapão de
alumínio e apresentar para Ilka para aprovação e compra do item.

6. Ilka deverá providenciar ventladores para secar a pintura da Ultrassom, uma vez que a
sobreposição de duas tntas epóxi em um ambiente fechado, sem circulação de ar, está
fazendo com que a tnta escorra e não se fxe na superfcie (fgura 2).

7. A parede do Sanitário dos Funcionários onde foi instalado o novo quadro de disjuntores
precisou ser novamente emassada e exigirá nova pintura (fgura 3). Deverá ser fnalizado
primeiro o serviço de pintura dos ambientes clínicos para, então, ver se sobra tnta epóxi,
preferencialmente da cor Azul Calma, para aplicar nesta parede. Senão, depois deverá ser
comprada esta tnta.

8. A arquiteta deverá ver com Ilka se será comprada uma cantoneira de alumínio  (1cm) para
acabamento da quina da parede da porta do Laboratório, que não será protegida pelo
batedor a instalar (fgura 4).
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FIGURA  1  –  Ponto  aberto:  antena  (mangueira  já
instalada levando para cobertura).

FIGURA  2  –  Tinta  epóxi  escorrendo  na  Ultrassom.
Providenciar vetladores para auxiliar na secagem.

FIGURA 3 – Parede do Sanitário dos Funcionários a
ser pintada com a tnta epóxi que sobrar da obra.

FIGURA  4  –  Quina  da  parede  do  Laboratório  a  ser
protegida com cantoneira de alumínio.
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FIGURA  5  –  Armário  da  Cirurgia  já  instalado  com
complementos  (faltam  apenas  as  prateleiras  e
preencher  com  silicone  próprio  os  cantos  de
encontro com as paredes).

FIGURA  6  –  Armário  da  Internação  já  instalado
faltando aplicação de massa branca ou adesivo para
esconder os parafusos.

Rua Barão de Sergy, 176. Ed. Tifanyys, mezanino. Barra, Salvador - BA. CEP: 40.140-040
3264 0029 ramal 223 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com


