
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
Clínica Felina Veterinária

Código: (contrato a ser
assinado)

Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.

Data: 03/03/2017
Duração: 3h Participantes: Lorena (arquiteta), Ilka (cliente), Diego (construtor)

A visita foi realizada das 09:30 às 12h30. 
As plantas atualizadas e impressas (Layout e Construtiva com Hidrossanitário), em escala, foram
entregues à Ilka (Estação Gráfica), em duas vias, sendo uma deixada na Clínica para uso na obra, e
outra ficou temporariamente com a arquiteta, para os ajustes a partir das anotações feitas nas
plantas no local. 
A  definição  das  tomadas  na  planta  de  pontos  elétricos  em  formato  reduzido  foi  estudada
ambiente por ambiente com a cliente, a partir de que surgiram alguns ajustes listados a seguir.

Em obra, foram feitas as seguintes observações: 

PONTOS ELÉTRICOS:
1. Para os gatis da Recuperação, só serão necessárias 2 tomadas médias duplas (uma em

cada parede lateral).
2. Na recepção, na mesa do café, deverá ser substituída a tomada dupla proposta por uma

tomada tripla, considerando que terá também uma chaleira elétrica, além do filtro e da
cafeteira.

3. Foi solicitado ao menos um ponto de telefone nos seguintes ambientes: Recepção, ADM,
Consultórios, Internação, Setor cirúrgico (escolher se no preparo ou na Higienização), Sala
dos Funcionários e Laboratório. Para os ambientes que já possuem kits elétricos (01 ou
02), a tomada de telefone já está contemplada.

4. A instalação de ao menos uma tomada de 220V em todos os ambientes clínicos ainda não
foi  aprovada por Ilka.  Ela  ficou de listar os equipamentos que de fato precisam dessa
tomada específica e decidir se vai acatar a sugestão do Atelier Plural.

5. Para a definição dos pontos das câmeras, utilizar o último desenho esquemático enviado
por Ilka via Whatsapp.

6. Na  segunda  feira,  dia  06/03/17,  serão  iniciados  os  serviços  de  Instalações  Elétricas  e
Hidrossanitárias,  com duração  prevista  de  15  dias  para  o  lado  ampliado  da  Clínica,  e
posteriormente,  mais  15 dias para a parte atualmente ocupada.  Para isso,  a  arquiteta
enviará  a  planta  de  Pontos  Elétricos,  com  tomadas,  telefone  e  posicionamento  dos
interruptores (mesmo que ainda sem os pontos exatos da iluminação) até a Segunda feira.
Para a parte Hidrossanitária, já deverá ser considerada a planta construtiva entregue hoje,
com  as  ressalvas  resultantes  da  visita,  que  serão  enviadas  por  e-mail  de  forma
esquemática para impressão complementar.

7. Diego: pesquisar tomada tipo steck de embutir para os gatis.
8. Lorena:  checar com Rafael qual o modelo do equipamento do Raio X dele e passar para

Diego confirmar se pode ser feita a ligação com a luz de controle da sala.
9. Conforme Ilka, a máquina de tosa é utilizada na mesa de exame. Ela é bem portátil, com

tamanho aproximado ao de um barbeador.
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10. Foram anotados em planta esquemática todos os pontos elétricos existentes possíveis de
verificação no local (livres de obstruções como entulhos, mobiliários, etc.) Eles deverão ser
considerados para possíveis aproveitamentos na revisão do projeto elétrico (Figura 6).

LAYOUT:
1. O vão da porta da Administração está localizado em posição diferente do projeto atual (a

1,15m da parede do armário, e não a 60cm conforme projeto- Figura 1), considerando
ainda layouts anteriores. No entanto, a cliente decidiu manter como está, pois não quer
mais ter custos com a perda de materiais e retrabalhos. Dessa forma o layout da mesa
próxima  à  porta  precisará  ser  revisto,  bem  como  a  janela  fixa  prevista  deverá  ser
redimensionada.

2. Foi  verificado  que  a  posição  da  janela  do  isolamento  está  na  extremidade  oposta  à
indicada no cadastro (Figura  2).  Com isso,  a  arquiteta  deverá  inverter  o  layout  desse
ambiente (que será reencaminhado para Ilka e Diego em planta específica complementar
para impressão no formato A4).

3. Não ficou decidido o que vai ser feito com a boneca da porta do laboratório construída
diferentemente do que está em projeto (sua referência foi o layout anterior a mudança do
Raio  X  desse  local  –  Figura  3).  A  sugestão da arquiteta  foi  de  adequar  a  situação  ao
projeto, em acordo com o construtor que ofereceu assumir os custos desse ajuste. No
entanto, Ilka pediu para antes checar a opinião de uma amiga que trabalha em laboratório
para ver a possibilidade de reduzir a bancada.

4. Foi solicitado pela cliente que a arquiteta reveja a necessidade das portas de vidro (setor
cirúrgico e entrada da clínica) e sua possível substituição por outro tipo de porta, mais em
conta. Uma possibilidade é a instalação de janelas de vidro fixas perto aos locais previstos
para as portas a substituir, se for o caso.

5. Diego: Estudar possibilidade de não duplicar as paredes da Higienização e da Recuperação,
com outra alternativa para a passagem das tubulações. 

HIDROSSANITÁRIO:
1. No andar de baixo não existe forro na área sob a Cirurgia e sob a Recuperação. Sendo

assim, Diego vai checar como resolver os ralos desses ambientes.
2. Para o setor cirúrgico serão instalados 3 registros: 1 na Esterilização (atendendo também a

Higienização), 1 no Preparo e 1 na Recuperação.
3. Já existe um ponto de torneira de jardim na varanda, no entanto, será preciso relocá-lo

devido ao novo layout (bancos a serem construídos nesse ponto).
4. Conforme informado por Diego, não será possível rebaixar os pisos onde há ralo, pois os

contrapisos já estão com espessura de 3cm (mínima necessária para bom funcionamento
do conjunto). Sendo assim, Diego ficou de estudar outras possibilidades, ou optaremos
pela sugestão das arquitetas de utilizar as soleiras com pequeno relevo (5mm).

5. Foi  acrescentado manualmente à planta construtiva entregue para obra, um ponto de
filtro na Sala dos Funcionários (Figura 4).

AR CONDICIONADO:
1. Diego vai fazer o esquema de reaproveitamento dos splits/aparelhos existentes e enviará

para as arquitetas.
2. Diego já está com um orçamento para os equipamentos, mas está negociando com outros

fornecedores em busca de menor preço.
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3. Diego: Precisaremos  da quantidade total  de  condensadoras  e  esquema de  como será
realizada sua instalação na área técnica externa.

ILUMINAÇÃO
1. Foi iniciada a definição de diretrizes para a iluminação dos ambientes em conversa entre

Lorena  e  Ilka:  Iluminação  geral  comum  para  Sala  de  Funcionários,  sanitários,  Raio  X,
Higienização. Iluminação bem clara para Cirurgia, Esterilização e Laboratório. Iluminação
comum, porém aconchegante, para ADM. Iluminação estética complementar em pontos
do  Estar  dos  Clientes.  Prever  iluminação  direcionada  para  mesas  de  exames.  Prever
iluminação complementar nas bancadas dos consultórios. Priorizar o uso de lâmpadas em
LED sempre que possível. Ver possibilidade de dimerizar lâmpadas tubulares.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1. Os  orçamentos  dos  equipamentos  e  outros  sistemas  específicos  ficaram  sob

responsabilidade da cliente e do construtor, recebendo auxílio eventual do Atelier Plural
quando possível.

2. A proprietária decidiu fazer os reparos no madeiramento do telhado após a finalização da
obra da Felina, assumindo os possíveis danos que essa nova obra pode causar no espaço
da Clínica. Ilka providenciará comunicado escrito (via e-mail),  para a proprietária,  para
confirmar esta decisão dela e os riscos que ela está assumindo com isso.

3. Em caso da escolha do Steel Frame (com placas cimentícias) para a construção dos gatis,
Diego informou que ele não possui a mão de obra para realização deste serviço, mas que
vai checar com um parceiro. Estamos no aguardo do orçamento dos fornecedores.

4. Foi definido que em todos os locais (exceto nos ambientes abaixo da laje do reservatório)
deverá  ser  instalado  forro.  No  entanto,  pode  ser  considerado  vão  mínimo  de  15cm,
quando  necessário,  entre  o  forro  e  a  laje  para  instalações/iluminação  (exemplo:
Isolamento e Internação).

5. Conforme Diego, o orçamento das portas de vidro está com Jane.
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Figura 1: Vão da porta da ADM em local diferente do 
projeto atual. A manter, e ajustar o layout, conforme 
pedido da cliente.

Figura 2: Janela do Isolamento vista pelo lado externo. 
Posição invertida do cadastro. Adequar layout para 
não mexer na fachada.
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Figura 3: Construção de boneca - não prevista no 
projeto, na porta do laboratório. 

Figura 4: Ponto de Filtro na Sala de Funcionários.

Figura 5: Foi locado o ralo da varanda para 
possível aproveitamento no hidrossanitário. Figura 6: Registro dos pontos elétricos da área de 

ampliação da clínica.


