
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA, nº 19– Etapa 2 (RVTo 19 - E2)
Clínica Felina Veterinária

Código: HFEo Local: Rua Archibaldo Baleeiro, 85. Rio Vermelho, Salvador – Bahia.
Arquiteta responsável: 
Lorena Saab
Data: 03/07/2018 Participantes: Lorena  (arquiteta),  Marcos  (construtor)  e  Marcelo

(marceneiro).Duração: 1h30min
A visita foi agendada para orientações sobre os ajustes da marcenaria que foi reaproveitada da
clínica e verifcação do andamento geral da obra.
Seguem as observações:
MARCENARIA

1. ARMÁRIO DA CIRURGIA:
◦ O armário deverá ter um fechamento superior para evitar o acúmulo de poeira sobre ele, uma

vez que o teto deste ambiente é mais alto que o teto do local onde ele estava anteriormente,
deixando um vão acima do armário (fgura 1).

◦ Também será necessária a instalação de peças de acabamento para fechamento lateral do
armário, em seu encontro com o rodapé e a parede, uma vez que a abertura da porta não
permite que ele fque encostado.

◦ O fundo do armário deverá encostar na parede, com a remoção do rodapé no trecho em que
há o encontro deles. 

◦ Marcelo deverá ftar a base do armário para esconder as partes amareladas.
◦ A arquiteta deverá enviar as alturas das 2 prateleiras previstas para confecção e encaixe no vão

do armário onde antes fcava a geladeira.
2. ARMÁRIOS DA INTERNAÇÃO:

◦ Fazer o ftamento com chapa de MDF 6mm branco fosco, entre o rodapé e a base do armário
da  bancada  (fgura  2).  Tomar  cuidado  para  que  os  parafusos  fquem o  mínimo aparentes
possíveis  (opções:  aplicar  massa branca  de marceneiro  sobre  eles  ou utlizar  adesivo para
marcenaria).

◦ Revisar as ferragens.
◦ Foi marcado na parede pela arquiteta e construtor o local para instalação do armário alto no

lado oposto aos gats (fguras 3 e 4). 
3. ARMÁRIO DO CONSULTÓRIO 1:

◦ Fazer o ftamento com chapa de MDF 6mm branco fosco, entre o rodapé e a base do armário
da  bancada  (fgura  5).  Tomar  cuidado  para  que  os  parafusos  fquem o  mínimo aparentes
possíveis  (opções:  aplicar  massa branca  de marceneiro  sobre  eles  ou utlizar  adesivo para
marcenaria).

◦ Revisar as ferragens.
◦ Instalar os acabamentos laterais e a gaveta superior que fcaram faltando (fguras 6 e 7).

GERAL
1. GESSO/PINTOR:

◦ Marcos deverá solicitar que o pintor ou o gesseiro ajustem o acabamento do trecho do forro
do Estar que encosta na parede de acesso ao corredor restrito (fgura 8).
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◦ Não será necessário fazer um pilar falso de gesso na parede da Internação para esconder as
instalações do ar-condicionado, pois a equipe de Marcos conseguiu embutr mais a mangueira
no pilar, com um resultado fnal alinhado com a superfcie geral da parede (fgura 9).

◦ Marcos deverá orçar a tampa de MDF para o alçapão da Internação e enviar orçamento para
Ilka avaliar. A princípio já foi colocada uma tampa de gesso no local (fgura 10).

2. PEDREIRO/ILUMINAÇÃO
◦ Não será viável preencher o vazio que fcou entre as caixas 4x4 e as luminárias RGB dos gats,

pois tanto o gesso quanto o cimento não devem ser deixados em contato direto com a fação
elétrica. Assim, Marcos sugeriu que sejam encomendadas placas acrílicas brancas com o vão no
meio para encaixe da luminária, que deverão ser coladas nos tetos dos gats com “cola tudo”
(fgura 11).

FIGURA  1  –  Armário  da  cirurgia  (completar  com
tampo falso acima do últmo módulo).

FIGURA  2  –  Armário  da  bancada  da  Internação  já
instalado (faltando apenas o ftamento entre rodapé e
base do armário).

FIGURA  3  –  Parede  em  frente  aos  gats  para
instalação do armário superior existente.

FIGURA 4 – Foi  marcado um local  entre as tomadas
existentes para instalação do armário superior.
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FIGURA 5 – Falta ftamento entre o rodapé e a base
do armário do Consultório 1.

FIGURA  6  –  Falta  instalação  da  últma  gaveta  do
armário da bancada do Consultório 1.

FIGURA 7 – Faltam os acabamentos para fechamento
das laterais do armário da bancada do Consultório 1.

FIGURA  8  –  Encontro  do  forro  com  a  parede  do
Corredor  de  Acesso  Restrito  que  precisa  ser
regularizado.
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FIGURA 9 – Trecho da parede da Internação, ao lado
da  bancada,  por  onde  passa  a  instalação  de  ar-
condicionado, sem precisar da criação do dente falso.

FIGURA 10 - Alçapão no forro da Internação fechado
inicialmente com placa de gesso. 

FIGURA  11  –  Situação  padrão  das  luminárias  dos  gats.  Para  fechamento  do  vazio  entre  a  caixa  4x4  e  a
luminária, deverão ser confeccionas placas de acrílico branco.
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