
1. RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 8 – Etapa  2 (RVTo 8 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 19/03/2018 Participantes: Lorena (arquiteta)
Duração: 1h

A visita foi agendada para verifcaaço do andamento da obra:
 Foram identfcadas 2 peaas ocas nos pisos da sala dos funcionários (Figura 1) a serem

reinstaladas.
 Recomendamos que os serviaos referentes às pedras sejam feitos de forma integrada para

economia de tempo e diárias do profssional responsável (fgura 2). A arquiteta deveria ter
sido informada sobre o início deste serviao, para checagem das pendências tanto da etapa
1 como desta nova etapa da obra, além de poder fazer a checagem das alturas das peaas
na hora da instalaaço.

 A segunda parede entre os gats (contando a partr  da parede entre a Internaaço e o
Consultório 1) está mais estreita que o combinado para alinhamento das pastlhas (fgura
3). Verifcar qual a melhor forma de resolver isso, para que o acabamento das bordas dos
gats nço necessite de cortes nas pastlhas como ocorreu nos gats o Isolamento. 

 Apesar de inicialmente ter sido planejado pelo construtor/arquiteta que os serviaos da
obra seguiria a partr da Sala dos Funcionários (exceto por alguns itens específcos), hoje o
pintor comeaaria o preparo das paredes para pintura da Recepaço, ou seja, no sentdo
oposto ao previsto (fgura 4). Conforme relatado por ele, como a Sala dos Funcionários
ainda  nço  tnha  sido  liberada,  ele  inverteria  a  ordem  apenas  para  o  preparo.
Recomendamos que o planejamento da obra seja retomado, e que a equipe se organize
para seguir com a lógica anterior que fazia mais sentdo, uma vez que à medida que os
cômodos mais do fundo vço sendo feitos, menor será a circulaaço de funcionários da obra
pela clínica, menos se sujará e danifcará os materiais já instalados e mais rápido correrá a
obra.

 Com  a  necessidade  de  rebaixar  mais  os  forros  dos  ambientes  do  que  o  previsto  em
projeto, para passagem de faaões, a janela do lavabo precisará de uma soluaço (Figura 5).
A  soluaço  conversada  pela  arquiteta  e  construtor  por  telefone  foi  a  de  elevar  a
profundidade do rasgo do forro para iluminaaço. Elevá-lo até que permita a inclusço de
toda a janela no ambiente.

 Os armários do consultório 1 nço estço armazenados adequadamente (Figura 6), podendo
causar a danifcaaço ou a perda das peaas. Também nço aconselhamos utlizar as 
bancadas como suporte de objetos pesados como está sendo feito. Recomendamos que 
sejam encontrados outros locais para este armazenamento, com construaço de mesas de 
madeirite temporárias, por exemplo. Ou apoios sobre o piso coberto.
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FIGURA 1  – Peaas do piso da Sala dos 
Funcionários a reinstalar (próximo à porta).

FIGURA 2 – Início da instalaaço das pedras foi 
feito sem acompanhamento da arquiteta e sem 
planejamento de todas as aaões.

FIGURA 3 – A 2ª parede entre gats (contando a 
partr da parede entre a Internaaço e o 
Consultório 1) está mais estreita que o 
combinado para alinhamento das pastlhas. 

FIGURA 4 – Início da preparaaço das paredes para
pintura iniciando pela Recepaço em vez de pela 
Sala dos Funcionários (melhor percurso para a 
obra), devido ao atraso da obra, conforme pintor.

Rua Barço de Sergy, 176. Ed. Tifanyys, mezanino. Barra, Salvador - BA. CEP: 40.140-040
3264 0029 ramal 223 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com



FIGURA 5 – Com a necessidade de rebaixar mais 
os forros dos ambientes do que o previsto em 
projeto, para passagem de faaões, a janela do 
lavabo precisará de uma soluaço.

FIGURA 6 – Os armários do consultório 1 nço 
estço armazenados adequadamente podendo 
causar a danifcaaço ou a perda das peaas. 
Também nço aconselhamos utlizar as bancadas 
como suporte de objetos pesados como está 
sendo feito.
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