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Entrevista:

Para o presidente do CNPq,
a ciência deve servir à sociedade

Glaucius Oliva

Um capacete que pode salvar vidas
Equipamento desenvolvido na UFRJ minimiza danos em casos de traumatismo
cranioencefálico provocados em vítimas do trânsito, policiais e até desportistas
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EXPEDIENTE

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Governador | Sérgio Cabral

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 
Secretário | Luiz Edmundo Horta Barbosa da Costa Leite

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro � FAPERJ
Presidente | Ruy Garcia Marques
Diretor Científico | Jerson Lima Silva
Diretor de Tecnologia | Rex Nazaré Alves
Diretor de Administração e Finanças | Cláudio  
Fernando Mahler

3 |   FARMACOLOGIA 
 Planta descoberta na Mata Atlântica 

fornece princípio ativo que pode se 
transformar em uma eficiente pomada 
antibiótica contra superbactéria

6 | ARTES MARCIAIS
 Pesquisa realizada na UFF procura criar 

protocolo de avaliação energética e de 
treinamento para atletas de lutas, como 
judô, taekwondo e boxe

9 |  INOVAÇÃO
 Usados no revestimento de caixas 

d�água, os filmes de polietileno 
descartáveis podem oferecer uma 
alternativa à necessidade de constante 
limpeza dos reservatórios

11 | TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO
A Rede-Rio/FAPERJ de Computadores 
completa 20 anos, expande sua infraes-
trutura com o apoio da Redecomep-Rio 
e multiplica a velocidade de conexão 
entre as instituições estaduais de ensino 
e pesquisa

14 | MÚSICA
 Projeto resgata o papel da opereta na 

formação do teatro brasileiro e mostra 
que o gênero também influenciou os 
costumes de uma época

17 | SAÚDE
 Pesquisadores da UFRJ investigam os 

mecanismos celulares e moleculares 
que fazem o corpo reagir ao estresse 
oxidativo

20 | ENTREVISTA
 O presidente do CNPq, Glaucius Oliva, 

afirma que a verdadeira Ciência é aquela 
voltada para os interesses da sociedade 

23 | PERFIL
 Valdo Marques: antenado com o tempo, 

o pesquisador construiu uma sólida 
carreira na área da Meteorologia, que 
o transformou em um dos principais 
especialistas no assunto no País

28 | MEIO AMBIENTE
 Rede formada por pesquisadores de 

diferentes regiões do País contribui 
para a elaboração de estudos e ações 
preventivas a fim de minimizar o risco de 
deslizamentos      

31 | INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA

 Com o uso de mapas digitais, 
georreferenciamento e tecnologia sem 
fio, empresa fluminense cria sistema de 
monitoramento de vazamento de gás 
que pode contribuir para afastar o risco 
das explosões de bueiros

34 | DIFUSÃO CIENTÍFICA
 Segunda edição do Simpósio Nacional 

de Jornalismo Científico, na Uenf, pode 
contribuir para remover obstáculos que 
dificultam diálogo mais franco entre a 
comunidade científica e a sociedade, 
com a ajuda dos meios de comunicação

36 | MEDICINA
 Ao propor teste de diagnóstico para 

hepatite por meio de amostras de saliva, 
estudo realizado na Fiocruz pode abrir 
caminho para garantir mais eficiência 
no tratamento da doença

40 | FOMENTO
 Programa da Fundação que oferece 

apoio à publicação de pesquisas, 
estudos e outras iniciativas na área 
de Ciência e Tecnologia chega ao 
milésimo título

41 | HABITAÇÃO
 Empresa fluminense elabora projeto de 

construção de casas e edificações afetadas 
por calamidades, que propõe mais 
autonomia na gestão do processo e 
a adoção de mutirões

44 | COOPERAÇÃO
 Pesquisadores contribuem para importante 

descoberta na área da Física, evidenciando 
acerto do fomento ao intercâmbio e às 
colaborações internacionais

48 | ARTIGO
 Em artigo exclusivo para Rio Pesquisa, a 

historiadora Lená Medeiros de Menezes 
propõe uma nova reflexão sobre o tema da 
imigração

51 | EDUCAÇÃO
 Projeto inova ao levar para sala de aula 

material que utiliza diferentes meios de 
expressão e ajuda a desenvolver habilidades 
de leitura e escrita nos alunos

54 | REPORTAGEM DE CAPA
 Um capacete desenvolvido na UFRJ pode 

ajudar a diminuir os danos causados por 
traumatismo cranioencefálico em acidentes, 
envolvendo motociclistas,  operários da 
construção civil, policiais e até jogadores de 
futebol americano

58 | FAPERJIANAS
 Estande da Fundação montado na 64ª 

Reunião Anual da SBPC, em São Luís, 
foi uma atração à parte no maior evento 
científico da América Latina 

60 | EDITORAÇÃO
O programa de Auxílio à Editoração (APQ 
3) cresce, contribui para a publicação de 
uma média de 100 títulos ao ano e 
ultrapassa a marca de mil projetos apoiados
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Quando mobilizar a
comunidade pode fazer a diferença 

Empresa fluminense elabora 
projeto de construção de 

casas e edificações afetadas 
por calamidades, que 

propõe mais autonomia 
na gestão do processo e a 

adoção de mutirões

Guerras e desastres naturais, como enchentes e 
tsunamis, costumam ter efeitos devastadores. 
Podem, por exemplo, acabar com a estrutura 

de uma cidade e provocar, eventualmente, a perda de um 
grande número de vidas. Muitas vezes, faz-se necessário 
começar tudo do zero, e, nesta hora, diante dos destroços e 
de centenas de pessoas desabrigadas, a exemplo da tragédia 
ocorrida na Região Serrana � uminense, em janeiro de 2011, 
a pergunta que � ca é: por onde começar?

Um projeto desenvolvido pela empresa Interpro Gerência 
de Projetos Ltda. propõe uma alternativa para dar início 
a esses trabalhos de �reconstrução�. Por meio do estudo 
�Solução Habitacional Simples (SHS) � Construção em 
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regime de mutirão / autoconstru-
ção para situações de emergência / 
calamidade�, apoiado pela FAPERJ 
por meio do edital Apoio à Inovação 

Tecnológica, a empresa pretende, 
passo a passo, proporcionar a ha-
bitantes de localidades afetadas por 
essas calamidades mais autonomia 
no processo de reconstrução e, 
mais que isso, mostrar que a união 
pode realmente fazer a diferença. 
�Muitos criticam os mutirões, mas 
um bom planejamento e execução 
de um projeto bem-elaborado são 
a melhor forma de fazer com que 
o trabalho em conjunto funcione 
bem�, explica o fundador da Inter-
pro, Leandro Torres Di Gregorio, 
pesquisador e engenheiro civil res-
ponsável pelo estudo, que conta com 
assistência técnica do Programa de 
Pós-graduação em Engenharia Civil 
da Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e apoio do Centro Nacional 
de Monitoramento e Alertas de De-
sastres Naturais (Cemaden).

À ocasião das enchentes e desli-
zamentos que atingiram a Região 
Serrana, Leandro visitou o município 
São José do Vale do Rio Preto, im-
portante polo avícola situado a 135 
quilômetros da capital e uma das áreas 
atingidas. O engenheiro, então, apro-
veitou para entrevistar os desabriga-
dos do desastre, perguntando o que 
elas achavam da ideia de iniciar um 
trabalho comunitário para reerguer 
o município. �Todas as 55 pessoas 
que entrevistei responderam muito 
positivamente. O índice de adesão à 
proposta de participar de um mutirão 
foi cerca de 90%, o que me estimulou 
ainda mais a trabalhar no projeto�, 
conta o engenheiro, que criou a em-
presa em janeiro de 2002. 

O SHS é um projeto multidisciplinar 
que se apresenta como uma alterna-
tiva para situações críticas, onde seja 
necessária a construção de casas e 
edificações de pequeno porte de 
uso coletivo � como escolas, cre-
ches e postos de saúde � quando os 
recursos disponíveis são limitados. 
�Este estudo pode vir a bene! ciar 
populações que residem em áreas 
de risco e que precisam se realocar, 
ou o trabalho de reconstrução em 
situações de desastres e pós-guerra, 
com meios simples, pouco dinheiro 
e tempo�, diz Leandro. O projeto 
propõe um planejamento que inclui 

oito manuais e projetos de enge-
nharia e arquitetura básicos, além 
de planilhas eletrônicas de controle. 
Esses ensinam, de forma simples e 
direta, desde temas como gerenciar 
e controlar doações até como fazer 
um tijolo modular �ecológico�, de 
solo cimento, e construir habitações. 
�Os manuais devem ser lidos por 
um técnico especializado e pode ser 
contratado pela prefeitura local ou, 
opcionalmente, por uma associação 
de moradores�, orienta o engenheiro. 
O tijolo de solo cimento tem, em sua 
composição, uma mistura homogê-
nea de água, cimento e solo. Porque 
no processo de sua fabricação não 
é utilizada energia oriunda de de-
gradação do meio ambiente e sua 
aplicação na obra substitui diversas 
etapas da construção, este é chamado 
de �ecológico�.

A lista de informações contidas no 
projeto é extensa e abrangente. Ali 
estão orientações de como organizar, 
cadastrar e monitorar pessoas atingi-
das em desastres; fazer a logística e o 
controle de doações; organizar a de-
manda e a oferta de trabalho volun-
tário; fornecer os conhecimentos ne-
cessários para a fabricação de blocos 
de concreto, pisos intertravados de 
concreto (que se encaixam mais facil-
mente, dispensando o uso de massa); 
fornecer metodologia para a gestão 
de mutirões; realizar planejamento 
básico para o empreendimento; e 
controlar a mão de obra e do mutirão. 
�Nos casos em que há distribuição de 

Simulação com exemplos de construções que podem ser erguidas com a ajuda dos manuais elaborados pela empresa, em casos de reconstruções ...

Imagens: Daki Bianchesi

Tijolo ecológico: feito de solo cimento e 
produzido rapidamente, o bloco pode ser
um aliado em construções emergenciais 

Foto: Leandro Torres Di Gregorio
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moradias, por exemplo, pode haver 
con� ito entre as pessoas na hora 
de escolha das residências. Nessa 
situação, nos manuais do projeto, 
indicamos que tenham prioridade de 
escolha as pessoas que mais ajudaram 
na construção de outras casas�, diz 
Leandro. �Desta forma, ninguém é 
prejudicado. Pois se há uma família 
com pessoas doentes, por exemplo, 
ela será bene� ciada com a ajuda de 
outra pessoa, que, posteriormente, 
será grati� cada com prioridade de 
escolha.�

As formas de construção das habi-
tações podem ser diversas, depen-
dendo da urgência ou da escassez de 
recursos. �São cinco tipos de casas, 
dois tipos diferentes de tecnologia de 
construção, que empregam tijolos de 
solo cimento ou blocos de concreto, 
e dois tipos de fundações, com sa-
patas ou radiers � nome dado a uma 
laje de concreto armado, construída 
sobre uma base de brita nivelada, so-
bre a qual são levantadas as alvenarias 
de uma casa. Esse tipo de fundação é 
adequada somente para construções 
em áreas planas, não se aplicando à 
ocupação de encostas. 

De acordo com a necessidade, 
pode-se escolher e adaptar um dos 
vários módulos sugeridos a partir de 
consultas feitas ao manual�, ressalta 

o engenheiro. O módulo �embrião 
residencial 1�, por exemplo, permi-
te uma solução habitacional rápida 
para atender às necessidades básicas 
de uma família, como sala, cozinha, 
banheiro e previsão de um tanque ex-
terno. Em contraponto, há o módulo 
embrião residencial 5, que é uma al-
ternativa de ampliação máxima, des-
tinada a núcleos familiares extensos, 
onde pode ser adicionado mais um 
pavimento, três quartos (incluindo 
uma suíte com closet) e dois banheiros 
(um social e um de suíte).

A estrutura de produção das casas 
permite que o empreendimento seja 
construído com linhas de produção 
paralelas. O que signi� ca que, dentro 
da metodologia, é possível realizar a 
construção de 50, 100, ou mesmo, 
200 casas no mesmo prazo que seria 
necessário para erguer 10 delas. �É 
um método que une, ao mesmo 
tempo, os conceitos de produção em 
série e em paralelo�, explica. �Com o 
projeto, podem ser construídas casas, 
prontas para ocupação, em cerca 
de 12 a 18 meses após a ocorrência 
de um desastre ou do �pós-guerra�, 
desde que haja disponibilidade de 
terreno e infraestrutura, sugerindo-se 
que as residências sejam projetadas 
para uma eventual ampliação futura, 
a ser feita pelos próprios moradores, 
se necessário.�

Para obter a melhor forma de fa-
bricação do tijolo de solo cimento, 
Leandro e sua equipe criaram um 
laboratório em Belfort Roxo, na 
Baixada Fluminense.

Os manuais do projeto podem ser 
obtidos gratuitamente pelos municí-
pios e por outros interessados, desde 
que não haja interesse comercial, fa-
zendo o download direto no site www.
cemaden.gov.br, na seção Pesquisa e 
Desenvolvimento/Publicações. 
�Com este estudo, também podemos 
oferecer a outros países uma solução 
técnica habitacional mais consisten-
te�, diz Leandro, para quem a execu-
ção do estudo deixa uma herança para 
as pessoas muito maior que a mora-
dia. �A sensação de coesão, de que o 
trabalho em conjunto funciona, pro-
porciona um sentimento de perten-
cimento, união e satisfação muito 
positivo às pessoas�, garante. De 
acordo com Leandro, o projeto SHS 
está sendo avaliado pelo Programa 
das Nações Unidas para os Assenta-
mentos Humanos (UN-Habitat), 
juntamente com outras propostas 
para solução habitacional em diversas 
partes do mundo.  

Foto: Aline Beatriz Nunes

Leandro Torres Di Gregorio: projeto do 
engenheiro foi submetido a programa da 

ONU para assentamentos humanos

... do pós-guerra e após desastres naturais

Empreendedor: Leandro Torres Di 
Gregorio
Empresa: Interpro Gerência de 
Projetos Ltda.




