
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA – nº 6
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo_01/17 Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Data: 17/03/2017
Duração: 3h Participantes: Lorena (arquiteta), Diego (construtor) e Ilka (cliente)

A visita foi realizada das 09h30 às 12h30, incluindo tempo de vistoria da obra e reunião com a cliente e
o construtor.
Foi apresentada uma prévia da planta de forro e iluminação para avaliação de Ilka, sobre a qual foram
feitas algumas sugestões de mudanças e ajustes. 
Outros assuntos também foram discutidos durante a visita como listado a seguir:

FORRO E ILUMINAÇÃO:
1. Diego sugeriu a instalação de um no break para a Cirurgia, para garantir seu funcionamento em

caso de interrupção da energia no local. Assim, ele sugeriu também que as lâmpadas desse
ambiente sejam em LED para que em caso de uso do no break, elas possam consumir menos
do sistema que uma lâmpada fluorescente, aumentando o tempo de vida útil do equipamento.
Estas sugestões foram acatadas pela arquiteta e aprovadas por Ilka, para correção na planta de
Iluminação (em anexo).

2. Diego sugeriu também que, aproveitando que será instalado um  no break no local, que as
tomadas  da  internação  e  do  isolamento  sejam  tomadas  estabilizadas,  sem  alteração  do
modelo de acabamento delas. Esta sugestão também foi aprovada por Lorena e Ilka, corrigida
nas Vistas dos Gatis (em anexo).

3. Diego conseguiu um parceiro para fazer um forro de gesso acartonado com os perfis fixados
diretamente  na  laje  do  Isolamento  e  do  Laboratório,  conseguindo  assim  esconder  os
condutores do sistema elétrico e outras instalações, sem precisar rebaixar muito mais o pé-
direito que já tem 2,38m. Com esta solução, o pé-direito desses ambientes ficará com 2,30m
de altura (considerando-se 8 cm como altura do perfil metálico deitado + espessura da placa
de gesso acartonado).  Sugestão acatada e  aprovada.  Será  preciso rever  a  distribuição dos
gatis/base/armário  superior  no  Isolamento  para  melhor  aproveitamento  do  pé-direito
reduzido (ver anexos: Planta de Iluminação e Vistas dos Gatis).

4. Para iluminação destes dois ambientes (Laboratório e Isolamento), a arquiteta deverá buscar a
opção de lâmpadas LEDs,  mais estreitas que as convencionais,  devido à redução da altura
destes pés-direitos (Ver Planta de Iluminação em anexo).

5. A proposta para iluminação do Estar/Recepção, dos Consultórios e Lavabo, considerando-se a
fita  LED,  os rasgos no forro e as demais  luminárias  foi  aprovada por Ilka.  No entanto, foi
solicitada um estudo de alteração do layout (ver item 3 de LAYOUT) da Recepção que poderá
interferir  na  disposição  da  iluminação  proposta,  e  portanto,  no  caso  de  ser  efetivada  a
alteração do layout, a iluminação/forro também deverá ser alterada.

6. Os forros da Recepção, Estar dos Clientes, Consultórios e Lavabo, deverão ter bite negativo no
acabamento das suas bordas (Ver planta de Iluminação em anexo).

7. Os forros novos deverão ter os seguintes pés-direitos (Ver planta de Iluminação em anexo):

a) Laboratório e Isolamento = 2,30m
b) Lavabo, Sanitário dos Funcionários (se houver troca do forro existente) e Corredor (por

causa da altura da viga) = 2,60m
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c) Demais ambientes = 2,70m

8. Deverão ser instalados interruptores do tipo three way nos consultórios (além do corredor, já
proposto anteriormente), com novo ponto ao lado das mesas de exame. Esta correção deverá
ser feita nas plantas de Iluminação e de Pontos Elétricos. 

9. Todos  os  interruptores  apresentados  na  planta  de Pontos  Elétricos  deverão  ser  revisados,
considerando o projeto de iluminação.  Após as correções,  esta planta deverá ser impressa
novamente e substituída na obra, para evitar erros na execução dos serviços.

10. Ilka solicitou que o ponto de luz existente na sala dos funcionários seja mantido, trocando-se
apenas a luminária. Sugestão de Lorena: plafon de sobrepor com 2 a 3 lâmpadas compactas
fluorescentes amarelas.

11. A iluminação existente no sanitário dos funcionários também deverá ser mantida, a pedido de
Ilka.

12. Foram identificadas as lâmpadas e luminárias existentes que deverão ser ou não aproveitadas
em outros ambientes, conforme quadro 1.

HIDROSSANITÁRIO
1. A arquiteta vai ligar para Roberto (filho da proprietária) para explicar a questão dos ralos e

outras  dúvidas  que  surgirem.  Se  necessário,  será  agendada  visita  no  local  para
esclarecimentos.

2. Ficou decidido no local que o Laboratório, Isolamento, a Recuperação e a Higienização terão
registros  próprios,  localizados  no  interior  desses  ambientes.  O  registro  do  Preparo  será
compartilhado com o do Isolamento e o da Esterilização com o da Higienização. Diego fará, ao
final da obra, um esquema (vistas ou isométrico) dessas tubulações para Ilka.

ALVENARIAS/VEDAÇÕES
1. Foi feito o preenchimento da parede do Estar dos Clientes, entre a viga e o peitoril (figura 1).

No entanto, a orientação das arquitetas foi de que os elementos ligados à fachada principal
ficassem em aguardo do projeto da mesma, para evitar retrabalhos.

2. A planta construtiva com a inversão do Isolamento, deverá ser impressa para substituição da
planta existente na obra (Segue Planta Construtiva em anexo).

3. Diego sugeriu a construção dos gatis toda em concreto armado, utilizando-se formas metálicas
para sua execução. No entanto, ele ainda vai verificar a real possibilidade de escolha deste
sistema e custos necessários para ele.

LAYOUT
1. Para preservar a privacidade dos funcionários que estiverem utilizando seus computadores

enquanto um cliente estiver sendo atendido na Administração, foi combinada na reunião a
inversão da posição das cadeiras de atendimento com a do funcionário em frente delas (ver
planta de Layout em anexo). 

2. Deverá ser proposta pela arquiteta uma bancada em pedra para o lavabo, com cuba especial a
definir, substituindo o lavatório convencional até então apresentado no projeto (Ver plantas
de Layout e Construtiva em anexo e figuras 6 e 7, com sugestões de cuba e torneira). Para isso,
foi preciso trocar a porta de giro por uma porta de correr.

3. Ilka solicitou que Lorena faça um estudo para inserção do Pet shop na recepção (rever posição
dos armários e balcão). 
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TELEFONIA
1. Ilka informou que pretende contratar uma telefonista, liberando mais a  recepcionista para

atendimento presencial dos clientes. Assim, Diego vai verificar com o profissional responsável
pelas  instalações  de  telefone,  as  adequações  necessárias  para  a  flexibilização  do  sistema,
considerando quadro de funcionários noturnos e em horário comercial.

QUADRO 1

Ambiente
atual

Luminárias e Lâmpadas Ambiente para
relocação

Observações

Consultório 1 2 luminárias de embutir redondas, com aletas
e 2 lâmpadas fluorescentes compactas (sendo
3 brancas e 1 amarela)

2 luminárias com aletas
vão para Higienização.

Trocar lâmpadas 
amarelas por brancas 
(mínimo 15W cada).

Internação 2 luminárias de embutir redondas, com aletas
e 2 lâmpadas fluorescentes compactas (sendo
3 brancas e 1 amarela);

1 luminária de embutir redonda, com difusor 
e 1 lâmpada  (não identificada) amarela 
(DESCARTAR).

2 luminárias com aletas
vão para Esterilização.

Trocar lâmpadas 
amarelas por brancas 
(mínimo 15W cada).

Cirurgia 1 luminária de embutir redonda, com aletas e
2 lâmpadas fluorescentes compactas 
amarelas.

1 luminária com aletas 
vai para Circulação 
antes da Sala de 
Funcionários.

Trocar lâmpadas 
amarelas por brancas 
(mínimo 15W cada).

Circulação e 
Recepção

8 luminárias redondas de embutir, com 1 
lâmpada  bulbo LED branca;

4 luminárias circulares com lâmpadas 
dicróicas (DESCARTAR);

1 arandela metálica branca, com 1 lâmpada 
amarela.

6 bulbos LED vão para 
Internação.

2 bulbo LED vão para 
circulação antes do 
Consultório 1 e o outro 
para o lavabo.

1 arandela vai para 
mesa do café. 
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Figura 5: Início da distribuição dos pontos de 
iluminação.

Figura 6: Cuba de semi encaixe (Ref.: L.733.17, Deca) 

Figura 4: Tubo para passagem de cabeamento (ficará 
escondido pelo forro.

Figura 3: Instalação hidráulica da parede da bancada 
da higienização.

Figura 2: Parede entre o Preparo e a Recuperação já 
construída em alvenaria.

Figura 1: Complementação da parede do Estar dos 
Clientes.
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Figura 7: Torneira de mesa, bica baixa (Ref.: 1197.C90 
Unic, Deca) 


