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CAPÍTULO 2. 

O PROGRAMA 10X10
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Devido ao presente trabalho originar-se da participação no programa 10x10, do

HABITED do CYTED, é conveniente expor de maneira mais profunda o que foi o 

programa, o qual faremos com base na informação exposta no livro “Un techo para 

vivir”, onde se compila toda a experiência, somado à vivência pessoal da coordenação 

do 10x10 Chiapas, desde a realização da oficina de transferência tecnológica, a 

intervenção no grupo social da colônia “Yuquis”, parte da construção das moradias

programadas e posteriormente o comportamento das mesmas, desde o enfoque do

comportamento térmico e explorando a apropriação por parte das famílias envolvidas.

2.1 OBJETIVOS DO PROGRAMA

De acordo com a equipe técnica do programa 10x10, “O programa surge como 

método para conseguir os objetivos estabelecidos no Projeto XIV.5. A proposta consiste 

na construção de 100 moradias experimentais (10 em 10 países), demonstrando as

tecnologias de tetos” (Lorenzo, et al, 2005, p 16).

Objetivo Geral: “propõe a seleção, investigação, experimentação, desenvolvimento, 

inovação e transferência tecnológica através da realização de moradias experimentais, em 

diferentes países, utilizando tecnologias idôneas e adequadas à realidade econômica, 

tecnológica e social do lugar” (Ibid).

Objetivos Específicos: 

1. Que sejam adequadas para o lugar e as populações que o habitam, ao responder às 

condições e/ou extensões culturais, técnicas e socioeconômicas.

2. Que não gerem dependência econômica e/ou tecnológica.

3. Que sejam aceitas pelas populações, as quais podem apropriar-se delas.

4. Que contribuam na geração do desenvolvimento sustentável. (Ibib).
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2.2 O PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DO 10X10

O processo geral para a concretização de uma experiência 10x10, é sintetizado

pela equipe técnica da seguinte maneira:

I. DEFINIÇÃO DE ACORDOS PARA A REALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Instituições

Financiamento

II. PREPARAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Seleção de tipologias e tecnologias empregadas

Disponibilidade de terrenos

Equipes técnicas

Participação de usuários

III. REUNIÃO DE TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA E ORGANIZAÇÃO DA

EXPERIÊNCIA

IV. CONSTRUÇÃO DA MORADIA

V. MULTIPLICAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Construção massiva de moradias na mesma região

Organização e prática de oficinas básicas de produção de materiais, componentes, elementos 

e sistemas construtivos

Construção de moradias em outras regiões

Programas estatais, locais ou de organismos de cooperação internacional (Ibid, p.19)

2.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO ANTES DE UMA EXPERIÊNCIA 

10X10.

Embora a equipe Técnica tenha desenvolvido uma lógica de aplicação do

programa, a realidade de cada caso e seus próprios condicionantes socioculturais

delinearam as possibilidades com as quais se desenvolveram cada uma das experiências. 

Todavia, o processo que orientou todas as experiências é exposto em “Un techo para 

vivir”:

A. Formulação de acordos para realizar a experiência

a partir de uma proposta local, que reflitam:

• Os atores distintos que irão intervir, desde as entidades promotoras (juntas, entidades

públicas, organizações de cooperação internacional, associações de moradores), as 
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equipes técnicas, os moradores vizinhos que vão concordar com as moradias e, neste

caso, que vão construí-las...

• O lugar onde serão construídas as moradias.

• O financiamento das mesmas.

B. Preparação da experiência

É um processo no qual intervém os técnicos locais e os do Programa, com a colaboração dos 

atores previstos e no que se definem:

• As tipologias e tecnologias empregadas.

• Os terrenos determinados, sua adaptação ou acondicionamento e a disposição das 

moradias.

• As equipes técnicas determinadas para a intervenção.

• O Grau de participação dos usuários, sua organização.

C. Reunião de transferência tecnológica

Uma vez preparada a experiência, realiza-se uma Oficina de Transferência Tecnológica 

onde participam basicamente os técnicos do programa, especialistas nas tecnologias a 

empregar e os atores que irão intervir no programa 10x10 local. 

Estas oficinas têm se mostrado tão úteis para a Transferência Tecnológica e para a 

demonstração das tecnologias que se converteram em um objetivo em si mesmos. A oficina 

de Transferência entre os técnicos do Programa e da equipe responsável pelo 10x10 local 

desenvolveu-se como a primeira experiência, o 10x10 Cuba. A partir de então, foi

ampliando o tipo e número de participantes. O objetivo formal é atingir o máximo número 

de técnicos e outros atores implicados nos processos de produção de moradias de baixo 

custo, na maior área de abrangência possível.

D. Construção das moradias

Em cada experiência, o processo de construção foi distinto e adaptado às condições e 

circunstâncias que a determinaram. Podemos indicar como características comuns:

• O técnico do Programa e, para tanto, do Projeto XIV.5 COM TECHO ter sua residência 

no país onde se realizou a experiência; em todos os casos, ter atuado como organizador, 

motivador, diretor e interlocutor entre os atores. Sempre ser o cargo de maior 

responsabilidade. (Ibid).
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2.4 COMPILAÇÃO DE TECNOLOGIAS DO PROGRAMA 10X10:

O programa 10x10, gerou um catálogo de tecnologias compiladas na

Iberoamérica, desenvolvidas pelos diferentes centros de investigação, universidades ou 

empresas participantes. Este catálogo é formado por 62 alternativas, classificadas em 9 

variantes, de acordo com o material base de construção, como pode ser observado na 

figura 2.1. O catálogo completo pode ser avaliado no Anexo “A”.

Figura 2.1- Tecnologias compiladas pelo grupo técnico do programa 10x10, a partir 
dos materiais básicos para sua fabricação
Fonte: Adaptado de Un techo para vivir, p 129-132.

No gráfico anterior pode-se observar que 27,4 % (17 tecnologias) utilizam

cimento e aço com agregados pétreos para sua fabricação, seguido por 21% (13 

tecnologias) tecnologias que utilizam madeira como material principal; posteriormente, 

as tecnologias que utilizam cerâmica armada representam 14.5% (9 tecnologias); o

ferrocimento é utilizado em 9.7% das tecnologias (9 tecnologias); por sua vez, as 

tecnologias onde se utilizam terra+cimento correspondem a apenas 6.5% (4 tecnologias)

de igual forma as que utilizam concreto. As tecnologias que utilizam aço e terra armada

N° DE TECNOLOGIAS COMPILADAS EN EL PROGRAMA 10X10, 
DE ACUERDO CON EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN BASE
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(pau a pique) correspondem a 4.8% (3 tecnologias). Por último, as tecnologias onde se 

utilizam terra e outros materiais, representam 3.2% (2 tecnologias) e 1.6 (1 tecnologia), 

respectivamente.

2.5 TECNOLOGIAS MAIS DIFUNDIDAS NAS OFICINAS DE 

TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA

De todas as tecnologias compiladas e que teoricamente foram oferecidas aos

diferentes demandantes em qualquer dos países participantes no CETED, foram 9 as

que na prática mais se difundiram, como demonstrado na tabela 2.1:

Tabela 2.1 - Tecnologias mais difundidas nas oficinas de transferência na América 
Latina
Fonte: Elaborado a partir das informações do projeto 10x10.

1 CUPULA DE FERROCEMENTO
2 SISTEMA “BATEA”
3 QUINCHA PREFABRICADA
4 DOMOZED
5 MÓDULOS AUTOPORTANTES DE MADERA PLEGADA
6 VIGUETA MAS PLAQUETA
7 SOPORTERIA LIGERA ENROLLABLE
8 SISTEMA “BENO”
9 SISTEMA ESTRUCTURAL “VIMA”

TECNOLOGIAS MÁS DIFUNDIDAS EN LOS 26 TALLERES DE 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICAEN AMÉRICA LATINA

As tecnologias citadas na tabela 2.1 são demonstradas nas fotografias abaixo da figura 

2,2 ate a figura 2.5.
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A B

Figura 2.2- Tecnologias difundidas por o programa 10x10, Na foto A, se mostram 
Peças do componente de teto Domozed, Na foto B se mostra um painel de Quincha pré-
fabricada.
Fonte: Castañeda Nolasco

A B

Figura 2.3- Tecnologias difundidas por o programa 10x10, Na foto A se mostram Peças 
de componente Beno, Na foto B se mostra um Módulo Autoportante de Madeira 
Pregada
Fonte: Centro Experimental de Vivienda Económica (CEVE)

A B C

Figura 2.4- Tecnologias difundidas por o programa 10x10, Na foto A se mostra um 
componente Batea, Na foto B se mostra o Componente VIMA e na foto C, se mostra o 
Sistema de teto de Cúpula de Ferrocimento.
Fonte: Castañeda Nolasco.
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A B

Figura 2.5- Tecnologias difundidas por o programa 10x10. Na foto A se mostra o 
Sistema de Soportería Enrollable . Na foto B se mostra a fabricação do Sistema de teto 
Vigueta + Plaqueta
Fonte: Castañeda Nolasco.

É importante citar que uma das estratégias que a equipe do programa 10x10 

colocou em prática na busca da transferência de tecnologia, foi a realização de fichas 

tecnológicas, onde, de maneira didática, são demonstradas as características de cada 

tecnologia, desde os materiais que requerem, as quantidades, proporções, estruturas 

utilizadas, etc. A utilização das fichas tecnológicas cumpriu sua função nas diversas 

oficinas de transferência tecnológica, pois facilitaram o ensino dos participantes. 

No anexo B, encontram-se as fichas técnicas das tecnologias mais difundidas na

América Latina, por enquanto se apresenta das figuras 2.6 ate a figura 2.9.

2.6 MORADIAS CONSTRUÍDAS NO QUADRO DO PROGRAMA 10X10.

A B

Figura 2.6- Moradias construídas no programa 10x10, Na foto A , Moradia em 
Chinandega, Nicarágua; na foto B, Moradia em Monquegua, Peru.
Fonte: Programa 10x10, Un techo para vivir.
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A B

Figura 2.7- Moradias construídas no programa 10x10, Na foto A , Moradia em 
Chiapas; na foto B, Fonte: Moradia em Descalvado, Brasil.
Fonte: Castañeda Nolasco e Francisco Vecchia, respectivamente.

A B

Figura 2.8- Moradias construídas no programa 10x10, Na foto A , Moradia em Cuba; 
na foto B, Fonte: Moradia em Zacatecoluca, El Salvador
Fonte: Programa 10x10, Un techo para vivir.

A B

Figura 2.9- Moradias construídas no programa 10x10, Na foto A , Moradia em Quero, 
Equador; na foto B, Rio Cuarto, Córdoba, Argentina
Fonte: Castañeda Nolasco e CEVE, respectivamente 
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“Un techo para vivir” reporta a intervenção de 154 moradias, que estão

distribuídas em 14 experiências, onde esta distribuição não é eqüitativa, pois foram 

construídas de acordo com a gestão de cada técnico responsável em cada localidade. 

Deste modo, na tabela 2.2 são apresentadas as tecnologias aplicadas e o número de 

moradias onde foram aplicadas, onde pode-se observar que a aplicação das tecnologias 

não obteve a resposta estimada, pois muitas das tecnologias somente se aplicaram no

lugar onde se originaram, possivelmente porque não foram apresentadas nas oficinas de 

tecnologias, entretanto, é comprovado que as 9 tecnologias apresentadas de maneira 

mais recorrente nas oficinas de transferência, não tiveram o impacto que se esperava.

Tabela 2.2- Tecnologias aplicadas nas moradias construídas nos Projetos 10x10, na 
América latina e o número de moradias onde foram utilizadas.
Fonte: Elaborado a partir das informações do projeto 10x10.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS EN LAS EXPERIENCIAS 
10X10 (154 VIVIENDAS) 

VIVIENDAS 
DONDE 
UTILIZÓ

LAMINA METALICA 49
BLOCK DE HORMIGON 34
LADRILLO REBOCADO 29
TEJA TEVI 26
PAREDES DE MADERA 18
SISTEMA BENO 12
TEJA DE BARRO 11
COLUMNAS  Y LOSETAS PREFABRICADAS  7
BLOCK DE SUELO CEMENTO 7
ADOBE MEJORADO 7
CERCHA DE MADERA 7
QUINCHA PREFABRICADA 6
CUPULA DE FERROCEMENTO 6
SISTEMA UMA 5
DOMOZED 5
SISTEMA BATEA 4
LAMINA DE FIBROCEMENTO 3
VIGUETA MAS PLAQUETA 3
LOSA CANAL 2
CERÁMICA ARMADA 2
BLOQUE PANEL 2
SANCOCHO 2
BOVEDA CON CIMBRA DESLIZABLE 2
SISTEMA “FERROCEMENTO” (F.C.2) 2
SANDINO 2
PANEL DE BAGAZO DE CAÑA 2
Kit PALITEIRO (concreto armado prefabricado) 2
VIGUETA Y LOSA LAM 2
DOMOTEJ 2
LAMINAS DE PLYNCEM 2
SOPORTERIA LIGERA ENROLLABLE 1
PLACA LOSA 1
BOVEDA DE FERROCEMENTO (CARPANEL) 1
TAPIAL ( TIERRA COMPACTADA) 1
BOVEDA DE LADRILLO DE SUELO ESTABILIZADO 1
DOMOCAÑA 1
SISTEMA “M.A.S.” 1
LOSETA BENO 1
VIGAS PREFABRICADAS 1
TECHO MOJINETE 1
CANTO 1
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2.7 O PROGRAMA 10X10 CHIAPAS

Para desenvolver os objetivos do programa 10x10 Chiapas, contemplaram-se as 

seguintes etapas, de maneira similar às que se desenvolveu nos países onde se 

trabalharam as diferentes experiências 10x10.

Primeiro se organizou um Seminário – Oficina, na Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Nesta oficina, foram expostas a todos os 

participantes, 13 tecnologias a maioria proveniente de distintos países, enfocado na 

construção de tetos para a habitação social. Estas tecnologias provenientes de outros 

contextos onde têm sido experimentadas e inclusive se aplicam dentro das estratégias

para atender o déficit da habitação social. 

As tecnologias foram apresentadas em uma oficina de transferência tecnológica 

realizada na Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, entre os 

dias 20 e 22 de fevereiro de 2002, e são apresentadas na tabela 2.3.

Tabela 2.3- Lista de tecnologias difundidas na oficina de Chiapas.
Fonte: Castañeda Nolasco..

Para uma melhor compreensão das tecnologias citadas, descrevemos na seqüência:

1 SISTEMA “BENO”
2 SISTEMA “BATEA”
3 QUINCHA PREFABRICADA
4 DOMOZED
5 CUPULA DE FERROCEMENTO
6 BOVEDA CON CIMBRA DESLIZABLE
7 PLACA LOSA
8 SOPORTERIA LIGERA ENROLLABLE
9 PRELOSA DE CONCRETO

10 CERÁMICA ARMADA
11 BOVEDA DE FERROCEMENTO (CARPANEL)
12 FERROCEMENTO PLEGABLE
13 SIPROMAT

Tecnologías difundidas en el taller de transferencia de 
Chiapas
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SISTEMA BENO:

A B

Figura 2.10- Tecnologias apresentadas na oficina de transferência tecnológica de 
Chiapas, no programa 10x10, Na foto A, fabricação de Placa Beno, na foto B, 
levantamento de Placa Beno 12 horas depois da fabricação.
Fonte: Castañeda Nolasco.

O sistema BENO é composto por uma parede de duplo painel pré-fabricado de 

tijolo armado, que possui incluso a instalação elétrica, contém a estrutura de concreto

armado e placa de isolante térmico. O sistema possui uma alta porcentagem de 

prefabricação na oficina central ou no pátio da obra, com enormes vantagens para 

centralizar e organizar a produção; esta tecnologia foi desenvolvida pelo Centro 

Experimental de Vivienda Económica (CEVE), Argentina, figura 2.10.

SISTEMA BATEA

A B

Figura 2.11- Tecnologias apresentadas na oficina de transferência tecnológica de 
Chiapas. Na foto A e B Processo de Instrução durante a fabricação de uma batea 
Fonte: Castañeda Nolasco
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O componente BATEA TECHO é um módulo pré-fabricado autoportante de 

cerâmica armada para montagem a seco. Para sua fabricação são utilizados moldes

simples, realizados em madeira ou chapa metálica. Recuperam-se para um novo uso a

cada 24 horas. Podem agregar-se progressivamente as funções Térmica e Acústica 

(segundo os requisitos de uso), com um enfoque de valoração estética. Desenvolvido

por CEVE, Argentina, figura 2.11.

QUINCHA PRÉ-FABRICADA:

A B C

Figura 2.12- Tecnologias apresentadas na oficina de transferência tecnológica de 
Chiapas. Na fotoA se mostra o caule de milho utilizado para estruturar o painel de 
Quincha, na foto B, Estrutura de painel de Quincha, Na foto C, Painel de Quincha pré-
fabricada
Fonte: Castañeda Nolasco

A Quincha Pré-fabricada, figura 2.12, é um sistema construtivo que utiliza 

painéis pré-fabricados, formados por bastidores de madeira serrada, preenchidos com

fibras naturais (bambú, carrizo, caule de milho, pituti, varas, caña brava, etc.) trançadas 

no bastidor. Os painéis são montados e fixados nos sobre cimentos e assim formam os 

muros da moradia. São rebocados com barro mesclado com palha em uma primeira 

etapa; finalmente, recebem uma última cobertura, que pode ser de barro, cimento, ou

uma mescla destes materiais. Proposta originária da Facultada de Arquitetura, 

Urbanismo e Artes, de la Universidad Nacional de Ingeniería, Perú.
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DOMOZED:

Figura 2.13- Tecnologias apresentadas na oficina de transferência tecnológica de 
Chiapas. Na foto A se mostra um Componente para teto Domozed,  na foto B, 
Levantando uma peça Domozed depois de 12 horas.
Fonte: Castañeda Nolasco

Na figura 2.13 se apresenta a laje piso ou teto Domozed que é uma laje

nervurada leve. É constituída por vigas pré-fabricadas e domos (cúpulas de mínima 

curvatura) que servem de forma perdida. Os domos substituem o tijolo ou a cerâmica 

leve que se usa em uma laje convencional. A ligação da laje é obtida colocando aço por

temperatura sobre o conjunto (Vigueta + domo) e colocado por cima uma capa de 

concreto de uma espessura entre 2,5 cm e 5 cm. Esta tecnologia foi doada pela

Facultada de Arquitetura, Urbanismo e Artes, de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, Perú.

CÚPULA DE FERROCEMENTO:

A B

Figura 2.14- Tecnologias apresentadas na oficina de transferência tecnológica de 
Chiapas. Na foto A e B Construção de cúpula de ferrocimento,  
Fonte: Castañeda Nolasco
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O domo de ferrocimento , figura 2.14, é um sistema de cobertura que pode ser 

pré-fabricado e que está conformado por uma estrutura de ferro revestida com tela de 

galinheiro e recoberta por concreto. O ferro e a forma quase esférica do domo fazem 

com que este sistema tenha um valor estrutural, além de um valor estético. Para sua

fabricação, pode ser utilizado um marco de madeira ou pode ser fabricado sobre os

próprios muros. O marco pode ser recuperado a cada 24 horas. Francisco Montero, 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México.

BÓVEDA CON CIMBRA  DÉLIZABLE:  

BA

Figura 2.15- Tecnologias apresentadas na oficina de transferência tecnológica de 
Chiapas. Na foto A e B Construção de Bóveda com cimbra deslizable , 
Fonte: Castañeda Nolasco

É um sistema construído com tijolos maciços juntados com argamassa, cimento

e areia  sobre uma forma que se desliza à medida que se constrói a abóboda. A  forma

pode ser retirada uma vez que a abóboda está pronta, sempre e quando as vigas de apoio 

estão firmes e garantirem a estabilidade. O acabamento final por baixo da abóbada é

aparente, mas, quando é retirada a forma, limpa-se a junta e se delineia, ressaltando a

textura. Instituto de la Vivienda (INVI), figura 2.15.
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A B

Figura 2.16- Tecnologias apresentadas na oficina de transferência tecnológica de 
Chiapas. Na foto A e B Construção sistema de teto pré-fabricado Placa losa.
Fonte: Castañeda Nolasco

PLACA LOSA:

Consiste em um módulo pré-fabricado de micro concreto armado, confinado em um

bastidor de metal para construir um teto de 3 m de vão, o qual requer uma viga 

intermediária onde se apoiam as placas que, de acordo com sua localização possuem de 

0,75 m até 1,10 m por 1,5 m até 1,90 m. Contribuição da Faculdade de Arquitetura da 

Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), México, figura 2.16.

SOPORTERIA ENROLLABLE:

A B

Figura 2.17- Tecnologias apresentadas na oficina de transferência tecnológica de 
Chiapas. Na foto A se mostra a fabricação da suportería no chão, na foto B se mostra a 
Soportería colocada na estrutura de um teto.
Fonte: Castañeda Nolasco
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Sistema enrolável aplicável sobre qualquer estrutura que suporta o isolamento 

térmico e os elementos de cobertura mais usuais como a telha (de qualquer tipo) ou

placas (metálicas ou de fibrocimento), o que facilita a fabricação e utilização. ETSAV. 

Escola Tècnica Suaperior d´Arquitectura del Vallès. Cataluña, figura 2.17.

PRELAJES:

A B C

Figura 2.18- Tecnologias apresentadas na oficina de transferência tecnológica de 
Chiapas. Nas fotos A-C se mostra o processo de fabricação da prelaje de concreto 
armado.
Fonte: Castañeda Nolasco

Os entrepisos construídos com prelajes são constituídos por lajes maciças 

construídas a partir de prelajes de concreto armado, juxtapostas, que servem de forma 

um painel complementar de concreto com função resistente, colocado em obra com aço. 

Seu funcionamento estrutural é comparável ao de uma laje maciça com aço 

unidirecional, mas é indispensável, para que isto seja válido, que se assegure e

mantenha a aderência necessária entre o concreto complementar e as prelajes. 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Portugal (LNEC), figura 2.18.
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CERÂMICA ARMADA

A B

Figura 2.19- Tecnologias apresentadas na oficina de transferência tecnológica de 
Chiapas. Nas fotos A-B se mostra o processo de fabricação da prelaje de tijolos de 
cerâmica armada com aço, utilizado para construir tetos pré-fabricados.
Fonte: Castañeda Nolasco

O componente é uma prelaje de tijolos cerâmicos, com aço longitudinal, que elimina a 

forma na fabricação das lajes comuns, assim como sua terminação inferior ao ficar o 

tijolo à vista, figura 2.19.

As prelajes se estruturam com dois ou três filas de tijolos, que determinam sua

dimensão, sendo sua largura máxima de 3,20 m. São prefabricados na própria obra, sem 

necessidade de maquinaria para sua produção nem para sua utilização. Facultad de 

Arquitectura. Taller de Construcción. Uruguay. UDELAR

BÓVEDA DE FERROCIMENTO 

A B

Figura 2.20- Tecnologias apresentadas na oficina de transferência tecnológica de 
Chiapas. Nas fotos A-B se mostra o processo de fabricação abóbodas
Fonte: Castañeda Nolasco



59

O princípio deste desenho da bóveda carpanel é aproveitar as vantagens 

estruturais deste modelo de arco que permite reduzir sua altura, manter empuxos laterais

mínimos e aproveitar ao máximo as propriedades de compressão do concreto. O sistema 

se complementa com a inclusão de PET, que é utilizado como recheio leve térmico do 

espaço entre as abóbodas. Facultad de Arquitectura de la Universidade Autonóma de 

Yucatán, México, FAUADI, figura 2.20.

FERROCEMENTO PLEGABLE:

A B C

Figura 2.21- Tecnologias apresentadas na oficina de transferência tecnológica de 
Chiapas. Nas fotos A-C se mostra o processo de fabricação da fabricação de uma viga 
“U” de ferrocemento ou argamassa armada 
Fonte: Castañeda Nolasco

A viga “U” de argamassa armada é obtida através de moldagem em um plano 

horizontal. Este componente responde às funções Estrutural e Hidrófugas. Podem ser

agregadas as funções Térmicas e Acústicas, segundo os requisitos de uso, favorecendo 

instalações de forros. Para sua fabricação se empregam moldes simples, de chapas 

planas de madeira, os quais são reaproveitados para um novo uso a cada 24 horas. 

Escola de Engenharia de São Carlos. Brasil. EESC/USP, figura 2.21.
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SISTEMA SIPROMAT:

Figura 2.22- Tecnologias apresentadas na oficina de transferência tecnológica de 
Chiapas. Na foto se mostra o Processo de fabricação de uma parede SIPROMAT
Fonte: Castañeda Nolasco

O material fundamental da tecnologia SIPROMAT é a lâmina delgada de aço 

galvanizado, a qual é rigidizada por perfilamento ou preformado (espessores de entre

0,20 mm e 0,90 mm). A geometria empregada para as lâminas oferece propriedades

autoportantes aos componentes básicos, com os quais se resolvem os distintos 

requerimentos para construir uma moradia de um ou dois pavimentos. Instituto 

Experimental de la Construcción. Venezuela. IDEC, figura 2.22.

As tecnologias que foram oferecidas nas oficinas, serviram para selecionar as 

que seriam utilizadas posteriormente no programa 10x10 Chiapas, figura 2.23. Para o 

mesmo, inicialmente planejou-se a participação direta de três instituições locais: 

FAUMACH1, INVI2 e CACHAC3, com a representação do CYTED como vínculo dos

três anteriores, distribuindo-se as responsabilidades iniciais da seguinte maneira: 

• FAUNACH: Elaboração das propostas arquitetônicas, com apoio de alunos

prestadores de serviço social, além da assessoria aos habitantes nos processos de 

  
1 FAUNACH: Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas
2 INVI: Instituto de la Vivienda del gobierno del estado de Chiapas.
3 CACHAC: Colégio de Arquitectos Chiapanecos, A. C.
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autoconstrução dos sistemas de teto, somado ao trabalho social com as

comunidades.

• CACHAC: Apoio com assessoria e supervisão no processo de construção.

• INVI: Financiamento e assessoria na construção das 10 moradias, além do

trabalho social com a comunidade (organização).

Figura 2.23- Localização da colônia Yuquis, local onde foi realizado o projeto 10x10 Chiapas, por 
instrução do INVI
Fonte: Castañeda Nolasco

Uma vez integrada a equipe de trabalho e firmado o convênio de participação 

institucional, organizou-se o processo de construção para o qual, elegeram-se 8 

tecnologias diferentes de tetos para serem aplicadas nas casas que seriam construídas, 

conforme demonstrado na tabela 2.4

Tabela 2.4- Tecnologias eleitas inicialmente pela equipe técnica do programa 10x10 
Chiapas.
Fonte: Castañeda Nolasco.

Tecnologías País de origen Viviendas
Batea Argentina 1
Domozed Perú 1
Soportería enrollable España 2
Cerámica armada Uruguay 1
Bóveda de ferrocemento UADY 1
Bóveda de ladrillo INVI 1
Placa losa UNACH 1
Bajareque INVI 2

10

Extranjeras

Nacionales
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No entanto, quando foram apresentadas à população para organizar as diferentes 

oficinas de trabalho de autoconstrução, figura 2.24, o número de tecnologias foi 

reduzido restando apenas 7 tecnologias diferentes, tabela 2.5. Das tecnologias que foram

eleitas inicialmente para serem construídas no programa 10x10 Chiapas, o Domozet é 

um elemento que, quando se tentou fabricar “a pé de obra” o processo construtivo foi 

qualificado como “complexo” pelo que, finalmente, o Instituto de la Vivienda del 

Gobierno del Estado de Chiapas4 (INVI), decidiu eliminá-la.

A B

Figura 2.24- Trabalho comunitário, demonstrando os diferentes sistemas de teto para as 
moradias que seriam construídas na colônia Yuquis, Programa 10x10 Chiapas, México.
Fonte: Castañeda Nolasco

Tabela 2.5- Tecnologias definidas com os habitantes que participariam na 
autoconstrução das moradias, financiadas pelo INVI. Foram eliminadas Domozed e 
Batea.
Fonte: Castañeda Nolasco

Tecnologias
País de 
origem Moradias

Soportería emrollable Éspaña 1Estrangeiras
Cerâmica armada Uruguay 1
Adaptado UNACH - MX 2
Bóveda de 
ferrocememto UADY - MX 1
Bóveda de ladrillo INVI - MX 2
Placa losa UNACH - MX 1

Nacional

Bajareque INVI - MX 2
10

  
4 O INVI foi o organismo que proporcionou os recursos econômicos e de gestão social para construir as 
10 habitações do programa 10x10 Chiapas.
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O motivo principal pelo qual não foram aceitas as tecnologias escolhidas 

inicialmente foi, porque algumas tecnologias propostas não podiam ser construídas com 

preço reduzido ou, pelo menos, com o mesmo do sistema convencional que se constrói

esses tipos de tetos em Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Somado ao anterior, 

observou-se a “complexidade” do processo construtivo de algumas das tecnologias 

propostas como é o caso do sistema Domozed.

Finalmente o critério predominante para obter um consenso entre os organismos 

participantes e a comunidade, foi adotar as tecnologias mais “próximas” ao contexto

local, pelo que somente dois sistemas totalmente externos foram aceitos e construídos, e 

atualmente avaliam-se a assimilação dos mesmos.

No entanto, o Domozed, com uma primeira valoração de suas características 

físicas, definiu-se a possibilidade de adaptá-la ao contexto de Tuxtla Gutiérrez, 

pretendendo com isto, agregá-la ao inventário de tecnologias para tetos que utilizam os 

organismos que atendem à habitação social no Estado de Chiapas.

O INVI, por meio de seu departamento de trabalho social, e depois de diferentes 

sessões de trabalho com as famílias que habitavam a colônia, selecionou as famílias que 

participariam no programa de moradias, com a condição de que estas famílias vivessem 

na colônia e que estivessem com disponibilidade de participar na construção de sua

própria casa, além de cumprir com as condicionantes administrativas que o regulamento

impõe.

Durante o processo ocorreram situações não previstas que sem dúvida afetaram os 

resultados esperados, pois apesar de que dos trabalhos terem sido iniciados de acordo 

com a programação, o INVI não cumpriu com a metodologia acordada e finalmente foi 

quem determinou desde o projeto arquitetônico até a construção dos diferentes sistemas 

de teto (ver figuras 2.28 e 2.29), mediante a contratação de pessoal, deixando de lado o
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sistema de autoconstrução, exceto o sistema de abóbadas de ferrocimento que iniciou-se

com o processo de autoconstrução na elaboração das peças pré-fabricadas do teto com a

participação de alunos da FAUNACH, e os proprietários das moradias, com nossa

coordenação, assim também, com o sistema Placa Losa, que foi construído nas 

instalações da FAUNACH.5, figura 2.27.

As 10 moradias que foram construídas no projeto 10x10 Chiapas, apresentadas 

no plano geral de localização da figura 2.25, foram construídas de acordo com a 

proposta de distribuição espacial definida pelo INVI.

De todas as moradias 8 foram com cimentos e paredes de alvenaria 

convencional, com tijolo vermelho comum confinado, com estrutura de concreto 

armado, diferenciando-se somente no teto, e 2 mais, construídas com a técnica de 

bajareque melhorado que o mesmo Instituto já havia contemplado em outros

programas6.
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Figura 2.25- Localização das moradias construídas no Programa 10x10 Chiapas.
Fonte: Castañeda Nolasco.

A B

Figura 2.26- Fabricação do molde para a fabricação de peças do teto de uma casa do 
Programa 10x10 Chiapas. Nas fotos A e B, fabricação do molde para as peças.
Fonte: Castañeda Nolasco.

  
5 O sistema de teto Placa-Losa foi desenvolvido na FAUNACH por O autor, 2001.
6 A técnica de bajareque melhorado foi trabalhada por Arturo López González, na FAUNACH, 1999.
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A B C

Figura 2.27- O sistema de teto Placa Losa. Na foto A, Produção de peças de este 
sistema na faculdade de arquitetura da UNACH. Na foto B, construção do teto em uma 
casa do programa 10x10 Chiapas. Na foto C, o teto construído, por o interior da casa. 
Fonte: Castañeda Nolasco.

As plantas arquitetônicas da figura 2.23, foram as propostas que a Faculdade de 

Arquitetura comprometeu-se a oferecer:

Figura 2.28- Propostas arquitetônicas de casa para o programa 10x10 Chiapas da 
faculdade de arquitetura da UNACH . As dois propostas som do mesmo tamanho, a 
diferença e a colocação do banheiro y o jardim. 
Fonte: Castañeda Nolasco
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Figura 2.29- Propostas arquitetônicas de casa para o programa 10x10 Chiapas, feita por 
o INVI., com os mesmos m2 de construção que as propostas da faculdade de arquitetura 
da UNACH 
Fonte: Castañeda Nolasco

No total foram 7 diferentes sistemas de tetos que são apresentados nas figuras da 2.30 

ate a 2.33.  

A B

Figura 2.30- Construções do programa 10x10 Chiapas. Na foto A Moradia de 
bajareque, coberta com telha de barro, tipo espanhola sobre cama de madeira e filtro 
asfáltico, Proposta do INVI. Na foto B, Moradia coberta com a primeira versão do 
sistema adaptado, Universidad Autónoma de Chiapas, México
Fonte: Castañeda Nolasco.
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A B

Figura 2.31- Construções do programa 10x10 Chiapas. Na foto A, Moradia coberta 
com Cerâmica armada, proposta da Universidade da República, Uruguay. Na foto B, 
Moradia coberta com Placa Losa, proposta da Facultade de Arquitetura da Universidade
Autónoma de Chiapas, México.
Fonte: Castañeda Nolasco.

A B

Figura 2.32- Construções do programa 10x10 Chiapas. Na foto A, Moradia coberta 
com bóveda de Cimbra deslizable, proposta INVI. Na foto B, coberta com telha de 
barro, tipo espanhola, colocadas sobre suportaria leve, Universidade Politécnica de 
Cataluña, Épaña Fonte: Castañeda Nolasco

Figura 2.33- Construções do programa 10x10 Chiapas. Na foto, Moradia coberta com 
bóveda ferrocemento, proposta da Universidade Autónoma de Yucatán, México 
Fonte: Castañeda Nolasco
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O programa 10x10 Chiapas não se desenvolveu no tempo planejado, já que nos

dois meses iniciais, comprometidos pelo Instituto de la Vivienda (INVI), extenderam-se 

a quase 2 anos, conseqüentemente os efeitos negativos foram assumidos pela população

que, finalmente não participaram de maneira ativa na construção dos sistema de tetos, 

objetivo principal da metodologia planejada desde a assinatura do convênio, o que 

provocou a reação das famílias envolvidas que ao ver que não terminava a construção 

do teto, nem o INVI fornecia os materiais como o prometido, decidiram habitar as

casas cobrindo-as com materiais não adequados como: Plástico, lâminas de papel 

reciclado, madeira, etc. Este fato pressionou o INVI que contratou grupos de 

trabalhadores e sem a participação das famílias nem a intervenção da Universidade nem

do Colégio de Arquitetos, finalizou a construção dos tetos das moradias.i

Toda esta situação afetou de maneira estrutural a transferência tecnológica, tanto 

aos habitantes das moradias construídas como ao restante da população de Yuquis, o que 

se detectou em um trabalho de avaliação posterior.

Finalmente, ainda que no programa 10x10 Chiapas alcançou-se a construção das

10 moradias planejadas, principalmente devido ao apoio das instituições envolvidas, 

aprendemos que não é suficiente que a materialização da proposta, pois esta pode ser, 

como pensamos desde o início, a conseqüência de um processo idealizado para alcançar

a transferência mediante a organização social, ou simplesmente o que nos atrevemos a 

qualificar de ilusão que nos falseia a construção de uma realidade possível de 

organização social, mediante a deliberada ou involuntária estratégia institucional, 

consciente ou não, de que não permitiu implementar um processo lógico orientado a 

obter algo mais que o materializado nas 10 moradias mínimas, para cumprir com os

objetivos do programa onde a moradia não é o fim, senão um meio para incidir  na
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organização social, restringindo assim a possibilidade da participação cidadã nos

processos estruturais, que no caso de Yuquis, pensávamos que permitiria desenvolver o

processo de autogestão tendo como conseqüência benefícios comunitários futuros.

Todavia, de acordo com Eduardo Fonseca de Campos, para que se possa ocorrer 

a inovação, como neste caso do programa 10x10 Chiapas em particular, ou o programa 

10x10 em geral, é requerida a integração de três variáveis principais, figura 2.34: 

Necessidade, Conhecimentos técnicos e a Intervenção Política, e, somente com a

integração destas três variáveis, poderia dar-se a possibilidade de um 10x10 Chiapas 

como planejado, onde a necessidade é evidente pelo tipo de moradia donde habitavam

as famílias envolvidas; os conhecimentos técnicos, oferecidos pela equipe técnica

integrada pela UNACH, CACHAC e o INVI; que pelo descrito está comprovado que 

estas duas variáveis fizeram a parte que lhes correspondia, contudo, a Intervenção

Política foi o que não funcionou em sua totalidade, adotando uma postura de total 

acordo ao princípio, porém deformando o processo até impedir que se levasse a cabo a

organização do grupo social, isto coloca por sobre os aspectos econômicos e

tecnológicos a decisão política, evidente no processo que experimentamos.

Figura 2.34- Interpretação sobre a integração das três variáveis principais  para obter 
um processo de inovação no setor público.
Fonte: Eduardo Fonseca de Campos, 2001
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“Agora, faltam gente e governos interessados em eliminar o problema da falta de 

saneamento e de condições de habitabilidade. Porque tecnologías e técnicos os temos na

América Latina”. (De Campos, 2001, p. 41).

Contudo, apesar de estarmos de acordo com De Campos, em termos gerais, tanto 

na expressão anterior como na síntese da figura 7, é importante reconhecer que os 

aspectos técnicos também requerem tratamento, especialmente quando, como no caso 

do programa 10x10 Chiapas onde tudo indicava obter êxito total, pois estavam

integradas as variáveis antes descritas, porém, por que somente foram aplicadas duas

tecnologias estrangeiras? Foram oferecidas  as tecnologias de cerâmica armada e

Suportaria leve de madeira, quando inicialmente os técnicos haviam selecionado a

Batea e o Domozed; porém, ao apresentar as propostas às famílias envolvidas e

confrontar com o processo construtivo, assim como os custos reais que implicava cada 

uma das tecnologias, foram eliminadas tanto a Batea como o Domozed, argumentando-

se que o alto preço dos materiais necessários para a fabricação destas tecnologias, mas

também o processo construtivo, pois o método eleito para a construção foi o sistema de 

autoconstrução assistida.

Pelo exposto anteriormente e evidenciando as características particulares do

Domozed foi eleita a busca de uma adaptação da mesma às condições contextuais de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, motivo central do presente trabalho.


