
1. RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 12– Etapa 2 (RVTo 12 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 25/04/2018 Participantes: Lorena  (arquiteta),  Ilka  (cliente),  Diego  (construtor),

Marcos (fornecedor-varanda).Duração: 3h30
A visita foi  agendada para verifcação do avanço da obra em relação à execução dos serviços
previstos (conforme planilha “Planejamento dos Serviços”) e para reunião com a cliente sobre
alterações no projeto da varanda/fachada. Foram feitas as seguintes observações:

 Foi identfcado que faltou uma peça do revestmento branco do lavabo (fgura 1). Diego e
Ilka estão providenciando a compra desta peça.

 Foi feita a base de alvenaria para o armário do Isolamento (fgura 2). Como este ambiente
está  em  uso,  sempre  com  o  ar-condicionado  ligado,  o  cimento  ainda  não  secou
completamente.  Recomendamos  que  nem o  armário,  nem o  rodapé  sejam instalados
sobre a base enquanto o cimento ainda estver úmido.  Para isso,  assim que esta área
estver liberada (sem gatos internados), sugerimos que o ar-condicionado seja desligado e
a janela seja mantda aberta por pelo menos 2 dias, para secagem do cimento da base.

 A porta de acesso à clínica na Recepção, precisará ser mantda com a mesma altura atual
padrão de 2,10 m (fgura 3) devido ao rebaixamento do forro do ambiente que se fez
necessário  durante  a  obra,  para  passagem  de  fos  e  tubulações  sobre  o  forro,  sem
perfuração de vigas.

 Sobre a fachada e a varanda foi decidido que a arquiteta estudará e fará a alteração em
projeto dos seguintes itens:

o O gradil em chapa expandida deverá ser trocado por um ripado de alumínio em
cor a defnir.

o O painel de alumínio composto para elevação da fachada e colocação do nome da
clínica,  deverá  ser  recuado  até  a  calha  do  telhado  para  reduzir  o  volume  do
conjunto, viabilizando, assim, a estruturação mais segura do mesmo.

o Para compor com o novo gradil, cujo aspecto é de uma trama mais fechada que a
chapa expandida anterior, o pergolado de madeira (elemento que deixaria a nova
composição muito pesada) deverá ser substtuído por uma cobertura de alumínio
e vidro laminado fumê.

o A caixa acrílica que fca sobre a Área Técnica deverá ser composta, na verdade, por
2 backlights apoiados sobre o fechamento ripado, que deverá, então, subir até o
topo  do  conjunto,  sustentando  também  uma  cobertura  de  policarbonato  (ou
outro material a defnir).

o A parede dos medidores deverá ser elevada até altura fnal do gradil da varanda
para que auxilie na estruturação da cobertura de vidro. 

o Será  investgada  a  viabilidade  de  construção  de  uma  nova  parede  para  os
medidores, mais recuada que a atual. Para evitar que o projeto necessite esperar
um retorno sobre esta questão, o gradil será pensado de forma a passar na frente
da parede dos medidores, como um revestmento, em qualquer das situações da
mesma (recuada ou não), deixando livres (recortes) os trechos em que tanto os
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medidores quanto as caixas de cartas serão instalados, para acesso facilitado da
Coelba e Correios.

o Com  as  alterações  solicitadas,  a  estétca  da  fachada  e  varanda  da  clínica  se
desviará  do  propósito  inicial  de  destacar  a  característca  de  “casa”  do imóvel,
transformando-se em algo mais moderno e clean. Para tentar recuperar a estétca
acolhedora anterior, a arquiteta precisará repensar o estudo das cores e materiais
aplicados,  bem  como  a  composição  geral  dos  fechamentos  das  janelas,  área
técnica e gradis. 

o A alteração solicitada trata-se de uma modifcação de uma etapa de projeto já
aprovada (Anteprojeto), sendo passível de pagamento correspondente conforme
contrato ou acordo a ser estudado e proposto pela arquiteta. 

FIGURA 1 – Peça do revestmento do Lavabo que 
fcou faltando.

FIGURA 2 – Base do armário do Isolamento ainda 
úmida.

FIGURA 3 – Porta de acesso à clínica a ser mantda da mesma altura (padrão = 2,10m) devido ao novo pé direito
da Recepção.
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