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Entrevista:

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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Quando mobilizar a
comunidade pode fazer a diferença
Danielle Kiffer

Foto: Stock Photo / Julia Freeman-Woolpert

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

G

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

regime de mutirão / autoconstrução para situações de emergência /
calamidade, apoiado pela FAPERJ
por meio do edital Apoio à Inovação
Tecnológica, a empresa pretende,
passo a passo, proporcionar a habitantes 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 Interpro, Leandro Torres Di Gregorio,
pesquisador e engenheiro civil responsável 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 Desastres Naturais (Cemaden).
Foto: Leandro Torres Di Gregorio

À ocasião das enchentes e deslizamentos que atingiram a Região
Serrana, Leandro visitou o município
São José do Vale do Rio Preto, importante polo avícola situado a 135
quilômetros da capital e uma das áreas
atingidas. O engenheiro, então, aproveitou para entrevistar os desabrigados 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 empresa em janeiro de 2002.
O SHS é um projeto multidisciplinar
que se apresenta como uma alternativa para situações críticas, onde seja
necessária a construção de casas e
edificações de pequeno porte de
uso coletivo  como escolas, creches 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
Tijolo ecológico: feito de solo cimento e
produzido rapidamente, o bloco pode ser
um aliado em construções emergenciais

oito manuais e projetos de engenharia 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 homogênea de água, cimento e solo. Porque
no processo de sua fabricação não
é utilizada energia oriunda de degradação 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 atingidas em desastres; fazer a logística e o
controle de doações; organizar a demanda e a oferta de trabalho voluntário; fornecer os conhecimentos necessários para a fabricação de blocos
de concreto, pisos intertravados de
concreto (que se encaixam mais facilmente, 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
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... do pós-guerra e após desastres naturais

moradias, por exemplo, pode haver
conito 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 beneciada com a ajuda de
outra pessoa, que, posteriormente,
será graticada com prioridade de
escolha.
As formas de construção das habitações podem ser diversas, dependendo 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 sapatas ou radiers  nome dado a uma
laje de concreto armado, construída
sobre uma base de brita nivelada, sobre 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

Leandro Torres Di Gregorio: projeto do
engenheiro foi submetido a programa da
ONU para assentamentos humanos

o engenheiro. O módulo embrião
residencial 1, por exemplo, permite uma solução habitacional rápida
para atender às necessidades básicas
de uma família, como sala, cozinha,
banheiro e previsão de um tanque externo. Em contraponto, há o módulo
embrião residencial 5, que é uma alternativa de ampliação máxima, destinada 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 signica 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.
Foto: Aline Beatriz Nunes

Para obter a melhor forma de fabricação 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 municípios e por outros interessados, desde
que não haja interesse comercial, fazendo 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 consistente, diz Leandro, para quem a execução do estudo deixa uma herança para
as pessoas muito maior que a moradia. A sensação de coesão, de que o
trabalho em conjunto funciona, proporciona um sentimento de pertencimento, 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 Assentamentos Humanos (UN-Habitat),
juntamente com outras propostas
para solução habitacional em diversas
partes do mundo.
Empreendedor: Leandro Torres Di
Gregorio
Empresa: Interpro Gerência de
Projetos Ltda.

