
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA – nº 14
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo_01/17 Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Data: 02/06/2017
Duração: 2h30min Participantes:  Lorena  (arquiteta),  Ilka  (cliente),  Diego  (construtor)  e

Reinaldo (eletricista).
A visita  foi  realizada das  14h30 às  17h00,  incluindo tempo de vistoria  da  obra  e  reunião com os
participantes indicados acima.
A  visita  foi  agendada,  principalmente,  para  dar  orientação  ao  eletricista  sobre  a  localização  das
luminárias,  fazer  um planejamento para as próximas ações da obra (o  que não ocorreu),  além de
verificação da situação atual da obra.

Foram feitas as seguintes observações:
1. Sobre a iluminação cromoterápica para os gatis, Diego sugeriu a substituição da lâmpada LED

por uma fita LED que mude de cor instalada em todo o contorno do teto do gatis que terão o
tratamento. Ilka ficou de ligar para a Unibra e verificar com o vendedor se eles possuem este
produto e quantos metros de fita tem por rolo. A depender desta última informação, poderá
ser feita a cromoterapia em 4 ou 5 gatis, no total. Para isso, comprar a quantidade de fontes
correspondente a quantidade de gatis a instalar. Serão 12m de fita LED para 4 gatis ou 15 para
5 gatis. Observar que, caso a quantidade de gatis com cromoterapia seja alterada de 1 para 2
no isolamento, o interruptor definido na planta mais atualizada precisará ser revisto. 

2. Ficou  definido  que  a  cromoterapia  será  instalada  nos  3  primeiros  gatis  mais  baixos  da
Internação e no gatil  mais  baixo do lado direito no isolamento (ver  item anterior  sobre a
possibilidade de haver mais 1 gatil com cromoterapia neste ambiente).

3. Ilka  desistiu  de  colocar  luminárias  individuais  (cor  neutra)  em  cada  gatil.  Com  isso,  as
luminárias  já  compradas  deverão  ser  devolvidas.  3  delas  serão  aproveitadas  em  outros
ambientes, sendo assim, apenas 15 luminárias (painel LED 10x10, cor neutra, da Brilia – figura
1) deverão ser devolvidas à loja. Das luminárias que serão aproveitadas, 2 vão para o futuro
lavabo e 1 para a mesa de exame do Isolamento, conforme planta de iluminação atualizada e
publicada na Área do Cliente do site do Atelier Plural (comunicado pela arquiteta por e-mail
em 05/06/17).

4. Os interruptores  do Isolamento e da  Internação foram ajustados para  essas  modificações,
conforme plantas atualizadas (Iluminação e Pontos Elétricos),  publicadas no site do Atelier
Plural em 05/06/17.

5. Com o aproveitamento de 2 luminárias que seriam dos gatis no futuro Lavabo, sobrará uma
das lâmpadas bulbo LED (existentes e instaladas atualmente na circulação da clínica) antes
prevista para este ambiente. 

6. Foram apresentadas algumas opções de bacias sanitárias e torneiras para o Lavabo. Algumas
orientações foram dadas à cliente para a compra desses itens como:
a) A bacia sanitária pode ser escolhida na loja. A única sugestão é que ela tenha uma base

com menos reentrâncias aparentes possível (modelos sugeridos, figuras 2 a 6), facilitando
a limpeza e oferecendo uma estética mais moderna. Estar atento para a compra de todos
os elementos compatíveis com a bacia (caixa acoplada + assento + borracha de vedação). A
borracha geralmente é padrão, mas não deve ser esquecida). Outros elementos como o
“rabicho” e o tubo de esgoto podem ser escolhidos e providenciados pelo construtor.
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b) Recomendamos os assentos em poliéster e com funcionamento slow close (que controla o
fechamento para não bater com força quando soltar a tampa). É o melhor acabamento do
mercado hoje, quanto à durabilidade, higiene e estética. Mas se ficar fora do orçamento,
recomendamos também os assentos de polipropileno, que também são bons. Em qualquer
um dos casos, é preciso checar com o vendedor a compatibilidade com a bacia sanitária
comprada.

c) A torneira poderá ser de parede ou de mesa com bica alta (modelos sugeridos – figuras 7 a
13). Atenção para a dimensão dela, pois a cuba é bem pequena e o jato d’água deve estar
direcionado para o ralo da cuba o máximo possível (figuras 14 e 15).

d) Para a cuba, comprar também a válvula de escoamento que é colocada no “ralo” da cuba,
e o sifão. Recomendamos um sifão aparente em inox (figura 16), pois, como não haverá
armário sob a bancada do Lavabo, ele ficará visível, e um sifão plástico vai destoar muito
da bancada em Arabescato. 
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Figura 1: Painel LED 10x10 da Brilia (devolver
15 unidades para a loja).

Figura 2: Bacia com caixa acoplada Duna
(acionamento Duo), da Deca (Cód.

bacia: P.707.17, cód. caixa:CD.01F.17).  

Figura 3: Bacia com caixa acoplada Nuova
(acionamento Duo), da Deca (Cód.

bacia: P.130.17, cód. caixa:CD.11F.17).

Figura 4: Bacia com caixa acoplada Vogue
Plus (acionamento Duo), da Deca (Cód.
bacia: P.505.17, cód. caixa:CD.01F.17).
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Figura 5: Bacia com caixa acoplada Monte
Carlo (acionamento Duo), da Deca (Cód.
bacia: P.808.17, cód. caixa:CD.01F.17).  

Figura 6: Bacia com caixa acoplada Fast
(acionamento Duo), da Deca (Cód.

bacia: P.760.17, cód. caixa:CD.00F.17).  

Figura 8: Torneira de parede para lavatório,
Disco, da Deca (Cód. 1178.C.DSC).

Figura 7: Torneira para lavatório de parede ,
Square, da Docol (Cód. 00428606). 

Figura 9: Torneira para lavatório de parede,
Epic, da Docol (Cód. 00614006). 

Figura 10: Torneira de mesa com sensor
bivolt  para lavatório, Decalux,da Deca

(Cód. 1180.C).  
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Figura 11: Torneira de mesa bica média
para lavatório, Axis, da Deca (Cód.

1196.C73). 

Figura 12: Torneira de mesa bica alta para
lavatório, Sky,  da Deca (Cód. 1198.C25).

Figura 13: Torneira de mesa bica alta para
lavatório, Aspen, da Deca (Cód. 1195.C35). 

Figura 14: Dimensões ideais para torneira de
mesa, considerando a cuba de semi encaixe

retangular da Deca (cód. L.733.17).

Figura 15: Dimensões ideais para torneira de
parede, considerando a cuba de semi encaixe

retangular da Deca (cód. L.733.17).

Figura 16: Sifão em inox para lavatório,
Deca (Cód. 1680.C.100.112)


