
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA – nº 5
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo_01/17 Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Data: 13/03/2017
Duração: 2h20min Participantes: Lorena (arquiteta), Diego (construtor),  Reinaldo (eletricista)

Ilka (cliente)

A visita foi realizada das 10:00 às 12h20, incluindo tempo de vistoria da obra e reunião com a
cliente (ata de reunião em anexo).
Foram checados os Pontos Elétricos já instalados na obra e feitas algumas observações sobre eles
como comentado abaixo e registrado no diário de obra (deixado com Diego): 

VISITA À OBRA:
1. Na recuperação, checar ponto de tomada baixa ao lado de onde ficarão os gatis, abaixo da

janela. Conferir  com o projeto a distância do ponto até a parede atrás dos gatis.  Essa
questão foi esclarecida com Diego no local. O ponto solicitado no projeto ainda não foi
instalado. O que está lá é um ponto existente (Figura 1).

2. Na administração tem pontos novos acima da janela fixa, não solicitados no projeto. Qual
a justificativa para estes pontos? Conforme esclarecido com Diego no local, são pontos de
lógica/telefone, em uma caixa de passagem (Figura 2). Esta caixa deverá ser coberta com
tampa cega.

3. Ainda na administração e também no consultório  2:  Os  pontos  para  os  kits  deveriam
abrigar caixas 4x4 e não 4x2 como estão instaladas no local,  visto que possuem 4 a 6
pontos de tomada + telefone e lógica.  Essa questão foi esclarecida no local com Diego e
Reinaldo. As caixas serão trocadas pelas caixas 4x4 que abrigarão apenas as tomadas. Para
lógica e telefone serão instaladas caixas 4x2 logo ao lado dos kits, compondo os conjuntos.

4. O quadro de distribuição que hoje está do lado de fora da edificação será trazido para o
interior. Diego sugeriu que ele seja colocado dentro da sala dos funcionários. No entanto,
Ilka  precisará  aprovar  esta  localização,  considerando  custos  com
cabeamento/fiações/mangueiras, etc. A localização escolhida deverá priorizar a escolha de
manter  separados  os  quadros  dos  dois  lados  (imóveis)  da  edificação,  para  que  a
proprietária possa novamente alugar os imóveis de forma independente no futuro, se for
o caso.

5. Conforme apontado por Reinaldo, é possível que o quadro de distribuição existente no
lado em que a obra já está em andamento, não seja suficiente para a nova quantidade de
equipamentos de ar-condicionado, sendo necessária a instalação de mais um quadro de
distribuição para suprir  essas demandas.  Ele ficou de checar  e definir  com Diego essa
questão.

6. Conforme indicado por Reinaldo, não serão necessárias tomadas para instalação dos ar-
condicionados.  Eles  poderão  ser  instalados  diretamente  na  fiação  com  as  adaptações
necessárias dos cabos.
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Figura 3:
Vão da porta do Isolamento já invertida.

Figura 5: Lâmpadas existentes (checar se podem 
ser reaproveitadas na próxima visita).

Figura 1: Ponto de tomada existente (Recuperação). Figura 2: Pontos de lógica/telefone acima da janela da 
Administração.

Figura 4: Parede ao lado da futura bancada do 
Laboratório já construída.

Figura 6: Diário de obra deixado com Diego.


