RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 39– Etapa 2 (RVTo 39 - E2)
Clínica Felina Veterinária
Código: HFEo
Arquiteta responsável:
Lorena Saab
Data: 22/12/2018
Duração: 30 min

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

Par cipantes: Lorena (arquiteta) e Anderson (Clínica).

FIGURA 1 – A pintura das paredes foi aprovada pela
arquiteta (Foto: parede do Consultório 2).

FIGURA 2 – A pintura das paredes foi aprovada pela
arquiteta (Foto: fundo da Circulação de Acesso
Restrito).

FIGURA 3 – Os rodapés ainda ﬁcaram com alguns
pontos que mereciam acabamento mais ﬁno, como
nas emendas das peças, por exemplo (Foto: Sala dos
Funcionários).

FIGURA 4 – Os rodapés ainda ﬁcaram com alguns
pontos que mereciam acabamento mais ﬁno, como
nas quinas, por exemplo. (Foto: Sala dos
Funcionários).
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CONCLUSÃO SOBRE O SERVIÇO DA PINTURA:
A pintura das paredes a ngiu um ó mo resultado, considerado as adversidades pelo fato de
diversas super cies serem irregulares (construção da casa), além de que as mesmas já nham sido
pintadas anteriormente, com falhas que estavam nos primeiros processos (emassamento),
inviáveis de serem retomados a esta altura da obra.
A repintura das portas não a ngiu o resultado esperado (eliminação total da cor amarelada
deixada pela equipe anterior de obra). Supõem-se que, como a simples repintura não resolveu o
problema, provavelmente, a causa está no preparo da madeira no início do processo, ou na
própria madeira fornecida.
Por ﬁm, fazemos uma ressalva sobre a pintura dos rodapés. O acabamento deles poderia ter sido
mais ﬁno. No entanto, em conversa com o pintor, o mesmo explicou que para alcançar este
acabamento, seria necessário pintar as peças do zero. A repintura não a nge um acabamento ﬁno
se as primeiras camadas não verem sido bem feitas. Sendo assim, o ideal seria remover toda a
nta anterior, limpar também toda a poeira que se ﬁxou à super cie devido ao tempo de
exposição, inclusive à obras posteriores (marcenaria, corte de bancadas...etc.). No entanto, este
serviço não seria viável diante da urgência de ﬁnalização da obra.
Consideramos, então, que dentro das possibilidades da situação apresentada, o serviço de pintura
pode dar-se por encerrado e a úl ma parcela poderá ser paga ao pintor.
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