
Boletim Informativo

Informamos que, a obra de reforma e impermeabilização da cobertura, administrada pela 

Fundação Universitária José Bonifácio/FUJB, com recursos FINEP, com contrapartida desta 

Universidade, na área sobre a Biblioteca Integrada EBA/FAU/IPPUR, teve seu reinicio em 20 

de agosto de 2018, a partir de então com responsabilidade de fiscalização e 

acompanhamento do Escritório Técnico/ETU da UFRJ.

No dia 15 de outubro de 2018 foi realizada vistoria técnica, pelo ETU/UFRJ nas áreas 

adjacentes aos módulos da TIC, bem como nas áreas de cobertura da obra, a fim de verificar 

as condições encontradas após chuvas constantes nos dias anteriores.

Foi observado que:

• Após do reinicio da obra, a empresa ainda não iniciou os serviços de cobertura 

(telhamento) sobre a área dos domos, deixando o prédio ainda vulnerável.

• Com as chuvas dos últimos dias, os problemas e as patologias resultantes da percolação 

de águas para o interior do prédio se agravaram. 

• Foi detectado ineficiência do isolamento da área (hall de entrada da Reitoria). Muitas 

telas plásticas tombadas, não evitando o acesso de pessoas a regiões mais vulneráveis a 

quedas de materiais desagregados (teto). 

Em reunião do dia 15 de outubro, com a Chefia de Fiscalização do ETU, a Chefia de Gabinete 

do Reitor e o Prefeito da UFRJ, foram definidas algumas providências a serem colocadas em 

prática de forma imediata, conforme a seguir: 

1. Furação das lajes de teto do hall de entrada da Reitoria, para drenagem de águas que 

possam estar acumuladas entre lajes (A cargo da empresa contratada para obra da Cobertura 

da Biblioteca FAU); 

2. Substituir o material de isolamento da área acima citada, por tela metálica tipo alambrado, 

de forma a tornar mais eficiente à fixação e este isolamento (A cargo da Prefeitura da UFRJ);

3. Tentar acelerar junto à empresa os serviços de cobertura (telhamento), de forma a mitigar 

as consequências causadas pelas chuvas na estrutura e áreas internas da Biblioteca FAU.

Por oportuno informamos também que a previsão de conclusão, de acordo com o 

cronograma físico financeiro  é que todos os serviços estejam concluídos até 18/12/2018.

Gabinete do Reitor

Edifício Jorge Moreira Machado


