
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo_01/17 Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Data: 06/03/2017
Duração: 2h Participantes: Lorena (arquiteta), Diego (construtor)

A visita foi realizada das 09:30 às 11h30. 
A planta de Pontos Elétricos foi impressa em escala e entregue a Diego, em uma via, bem como
uma versão reduzida, impressa em A4, das vistas dos gatis da internação e do isolamento com
pontos elétricos deles.
Em obra, foram feitas as seguintes observações: 

PONTOS ELÉTRICOS:
1. 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, serão iniciados hoje (06/03/17), no período da tarde, conforme Diego.

2. O modelo do equipamento do raio x é sem fio.  Funciona à bateria,  conforme técnico
responsável.  Sendo assim,  Diego ficou de encontrar  uma solução para  o  acionamento
automático da luz de controle de acesso à sala do Raio x. 

3. Um dos quadros de distribuição está previsto para ser retirado, conforme Diego (segue em
anexo planta de Pontos Elétricos atualizada com apenas um quadro).

4. As câmeras são fixas (não são giratórias) e serão fixadas no forro (exceto a externa, que
deverá ter sua altura adaptada ao projeto da fachada, posteriormente).

5. O local  da câmera da Administração indicado conforme esquema enviado por Ilka,  foi
alterado  para  melhor  visualização  de  toda  a  sala  (segue  em  anexo  planta  de  Pontos
Elétricos atualizada com nova posição desta câmera).

PONTOS HIDROSSANITÁRIOS
1. Diego encontrou os ralos lineares, tendo as opções de ralos individuais ou um ralo único

que pode ser utilizado para todos os gatis que estiverem no mesmo nível, tendo apenas as
grelhas individuais. Diego sugeriu esta segunda opção (ralo único por nível de gatil), que
foi acatada por Lorena, mas que ainda deverá ser aprovada por Ilka. 

2. O contrapiso da cirurgia poderá ser rebaixado 1 cm para evitar a passagem de água de
lavagem  da  sala  para  o  ambiente  adjacente.  Para  os  demais  ambientes  com  ralo
(Internação e Recuperação), deverá ser feita a alternativa da soleira em relevo.

3. No Isolamento, já existe um ralo, que deverá ser aproveitado (substituir por tampa em
inox)  -  checar  planta  construtiva  atualizada  em  anexo.  Manter  rebaixo  do  contrapiso
existente.

4. Diego  vai  tentar  localizar  os  registros  dos  ambientes  no  interior  dos  armários  sob  as
bancadas, evitando que fiquem expostos. 

5. O  registro  do  Consultório  2  controla  a  água  que  vem diretamente  da  Embasa.  Diego
pretende trocar  este  registro,  por outro que esteja  ligado ao reservatório,  para evitar
problemas como falta d’água, quando falhar o abastecimento da rua.

6. Conforme verificado no local, abaixo da Recuperação e da Cirurgia, no imóvel do vizinho
de  baixo,  não  existe  forro.  Sendo  assim,  identificou-se  a  possibilidade  de  localizar  e
direcionar os ralos destes ambientes para coleta externa, na lateral da edificação (Figuras
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1 e 2). Será necessário criar uma viga falsa abaixo da laje em balanço no exterior da casa,
para passagem da tubulação. Com isso, os ralos também foram reposicionados na planta
para melhor atender a esta situação. Esta solução ainda precisa ser aprovada por Ilka,
visto que será necessário, comunicá-la para a proprietária. 

AR CONDICIONADO
Durante  a  visita,  esteve  presente  um  fornecedor  de  ar  condicionado  (Sr.  Luís)  e  foi  possível
conversar no local com ele sobre as instalações dos equipamentos.

1. Será  preciso  abrigar  14  unidades  condensadoras,  entre  novas  e  existentes.  Devido  à
distância  de  alguns  ambientes,  não  será  possível  localizar  todas  as  máquinas  na  área
técnica da varanda. Além da quantidade total também não caber nesse local. Dessa forma,
foram verificadas outras alternativas de localização das condensadoras (até 4 unidades no
telhado – figura 3, e o restante na fachada do fundo da edificação – figura 4), ficando
definido que (aguardando aprovação de Ilka):

Ambiente c/ Split Local da condensadora Tipo de
condensadora

Equipamento
existente

Recepção Área técnica da Varanda (fileira 1) Torre SIM (manutenção)

Estar dos Clientes Área técnica da Varanda  (fileira 1) Torre SIM

Consultório 1 Área técnica da Varanda (fileira 1) Torre SIM

Consultório 2 Área técnica da Varanda (fileira 2) Quadrada NÃO

Administração Área técnica da Varanda (fileira 2) Quadrada NÃO

Internação Área técnica da Varanda (fileira 2) Quadrada NÃO

Laboratório Na laje de cobertura sob o telhado Quadrada NÃO

Isolamento Na laje de cobertura sob o telhado Quadrada NÃO

Raio X/Ultrassom Na laje de cobertura sob o telhado Quadrada SIM

Preparo Na laje de cobertura sob o telhado Quadrada NÃO

Recuperação Na fachada do fundo Quadrada NÃO

Esterilização Na fachada do fundo Quadrada NÃO

Cirurgia Na fachada do fundo Quadrada NÃO

Sala Funcionários Na fachada do fundo Quadrada NÃO
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CONSTRUTIVA:
1. A  boneca  do  laboratório  já  foi  demolida.  Ilka  aprovou  que  o  ambiente  seja  mantido

conforme projeto.
2. Foi verificado no local o pilar existente na parede entre a Cirurgia e a Higienização (Figura

5). Trata-se de um pilar em “L” com 15cm de comprimento para cada lado. 
3. Foi  verificado o  orçamento  das  portas/janelas  novas  de  vidro.  Ele  foi  realizado  ainda

considerando o projeto antigo. Sendo assim, Diego deverá buscar um novo orçamento
considerando o novo layout para avaliação de Ilka.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1. Foi identificado desprendimento do reboco em pilar externo da casa (Figura 7). A armação

também  está  exposta  e  apresenta  oxidação  (Figura  8).  O  ideal  é  que  seja  feita  a
investigação  da  situação  dessa  fachada. Diego  vai  conversar  com  Ilka  para  propor  a
avaliação para a proprietária.
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Figura 1: Ralo existente no exterior da edificação a ser 
aproveitado para passagem do esgoto da Recuperação
e Cirurgia.

Figura 2: Caixa de inspeção para destinação do esgoto 
da Recuperação e Cirurgia.
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Figura 6: Vão para janela fixa da administração já 
aberto.

Figura 3: Área do telhado (sobre Internação) para 
instalação de até 4 condensadoras dos splits.

Figura 4: Fachada do fundo da edificação para 
instalação de unidades condensadoras dos splits.

Figura 5: Pilar em “L” entre as futuras Cirurgia e 
Higienização. Duplicação da parede para 
passagem de tubulação.

Figura 7: Desprendimento do reboco em pilar da 
edificação.

Figura 8: Armação exposta e com oxidação


