
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA – nº 7
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo_01/17 Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Data: 24/03/2017
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 a planilha de pendências elaborada pelo Atelier Plural e cada item foi discutido com a
cliente e o construtor para checagem do seu status e da previsão de resolução dele. A planilha deverá
ser atualizada pela arquiteta após a reunião e enviada por e-mail junto com este RVTo.
Também foram verificadas as seguintes situações em obra:

1. Foi iniciada a obra da sala de Cirurgia (figura 1).
2. No Isolamento, o ralo foi coberto superficialmente (figura 2), mas deverá ser mantido para uso

durante lavagem eventual deste ambiente. Em reunião com o construtor, o mesmo informou
que  o  fechamento  é  provisório  e  foi  feito  para  evitar  o  entupimento  da  tubulação  com
materiais advindos da obra. Após o período de maior risco de ocorrência de entupimento, o
fechamento será removido e o ralo liberado.

3. Foi definido em planta esquemática, em conjunto com Ilka, os ambientes que terão sistema de
telefonia com comunicação interna e os que terão tanto interna quanto externa (figura 3),
conforme legenda. Os ambientes que não tiverem nenhum tipo de comunicação telefônica
estão  em  branco  na  planta  esquemática.  Estas  informações  deverão  ser  levadas  em
consideração  por  Diego,  para  apresentá-las  ao  técnico  e  incorporá-las  nas  instalações  de
telefone da obra.

4. Diego vai cobrir a placa dos antigos inquilinos na entrada da clínica, mas não vai retirá-la por
enquanto, pois pode ser que seu suporte seja utilizado para totem da Felina (figura 4).

5. Também foram definidas torneiras baixas embutidas na parede (conforme sugestão de Diego)
para  ligação  de  mangueiras  de  lavagem  dos  gatis.  Foi  aproveitada  a  planta  impressa  de
iluminação para indicação manual dos pontos dessas torneiras no Isolamento e na Internação
(figura 5).

6. A arquiteta vai verificar a opção de manter o quadro de distribuição externo do lado de fora,
porém dentro da área técnica da varanda.

7. Ficou decidido que os gatis do isolamento não terão armários na parte superior, devido ao pé
direito reduzido.

8. Diego vai orçar a aplicação de material isolante nos forros de todos os ambientes da clínica que
ficam a partir da Ultrassom e do Isolamento em direção à entrada, conforme solicitação de
Ilka.

9. Foi  solicitada  para  a  arquiteta  a  opção  de  cuba  esculpida  na  bancada  do  lavabo,  para
orçamento prévio antes da aprovação.

10. Deverá  ser  acrescentada  uma  tomada  baixa  no  laboratório  (no  final  da  bancada  do  lado
próximo  à  janela),  visto  que  ainda  não  está  definido  pela  cliente  se  serão  comprados  2
equipamentos – um freezer  e uma geladeira baixa,  ou se será apenas uma geladeira com
congelador. 

11. Lorena deverá agendar a visita com a Granluz, para orçamento das pedras.
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12. Todos as janelas da clínica deverão ser teladas (a princípio, Ilka não gostaria de utilizar as redes
de proteção mais comuns, mas sim telas para mosquitos. A arquiteta deverá propor opções
para isso).

13. A clínica já possui um no break que será utilizado na ADM, mas precisará de mais um para este
ambiente e outro para a cirurgia.
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Figura 2: Ralo do isolamento que foi coberto.Figura 1: Iniciada a obra da sala de cirurgia.

Figura 5: Indicação das torneiras baixas a instalar.

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

Figura 3: Esquema dos ambientes com comunicação 
interna e externa, ou apenas interna.




