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CAPÍTULO 5.

O CONTEXTO DE ESTUDO
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Neste capítulo se expõe as características do contexto em estudo, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, com a finalidade de mostrar as condicionantes tanto físicas, como 

econômicas e sociais da localidade, o que nos serviu no desenvolvimento da proposta de 

adaptação tecnológica de teto para moradia social, pois também se expõe, por exemplo, 

o diagnóstico comunitário de uma colônia marginal, de onde se obtiveram os 

indicadores específicos do problema de habitação e da necessidade da transferência 

tecnológica.   

5.1 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MÉXICO.

5.1.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. 

O Estado de Chiapas fica no extremo sul do país, na fronteira com a Guatemala, 

como mostra a figura 5.1. Sua capital é a cidade de Tuxtla Gutiérrez que está assentada 

em um estreito vale que se desenvolve de Leste a Oeste e constitui a parte final do vale 

do rio Sabinal, sua altura média ao nível do mar é de 540 metros, ver figura 5.2. 

Diversas formações montanhosas estruturam os arredores deste vale distribuídas da 

seguinte forma1:  

Ao Norte, localiza-se a planalto de Las Animas. Esta colina faz parte do extremo 

ocidental do altiplano central, interrompido pela falha geológica que deu origem ao 

Cañón del Sumidero. Em seu extremo oriental, a colina alcança os 1.400 m acima do 

nível do mar.

Ao Sul, levanta-se una meseta bem definida conhecida como Meseta de Copoya, 

com uma altura média de 800 m acima do nível do mar, e uma elevação máxima de 

aproximadamente 1.100 m acima do nível do mar. Em seu extremo poente se localiza a 
  

1 Plano de desenvolvimento urbano de Tuxtla Gutiérrez.
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“Colina Mactumatzá. Na parte média se encontram dois centros populacionais 

importantes do município, que são: Copoya e El Jobo consideradas já dentro da área 

urbana da capital.

A Leste, o vale continua sua caída até encontrar o leito do rio Grijalva.

A Oeste ascende gradualmente entre pequenas colinas. 

Na porção sudoeste, o vale se expande na zona compreendida entre o aeroporto 

de Terán e o clube Campestre.

MÉXICO

CHIAPAS

O
AX A

C
A

REPÚBLICA
DE GUATEMALA

TABASCO
CAMPECHE

VERACRUZ

OCÉANO PACÍFICO

TUXTLA
GUTIÉRREZ

Norte

Figura 5.1- O gráfico mostra a localização de Chiapas y Tuxtla Gutiérrez.
Fonte: Croquis baseado em dados na enciclopédia dos municípios do México.

Figura 5.2- Imagens de Tuxtla Gutiérrez, vista A- de norte a sul, vista B de Leste a 
Oeste e vista C de Oeste a Leste.
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=385894

Tuxtla Gutiérrez, semelhantemente às principais cidades de Chiapas, 

conta com uma grande quantidade de população proveniente do meio rural. El 

crescimento populacional significativo de Tuxtla se deu “ao final da década de 

A B C
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setenta, já que a construção das represas hidrelétricas de Malpaso e Chicoasén

requisitou grande quantidade de mão-de-obra, fato que atraiu muitos trabalhadores 

do interior do Estado e outras regiões do país” (Castañeda, 2005). 

Uma vez que essas obras se concluíram, a população de trabalhadores 

ficou sem ocupação e, o mais importante, sem recursos econômicos, o que 

ocasionou o êxodo de alguns; a maioria permaneceram por diversas razões. 

Do mesmo modo, os sismos de Chiapa de Corzo de 1976 e a erupção do

vulcão Chichonal em 1982 provocaram o êxodo dos habitantes dessas zonas 

afetadas a várias partes da região, mas principalmente a Tuxtla Gutiérrez. Foi

tamanho o crescimento populacional da capital de Chiapas que, de 139.000 

habitantes em 1980, passou a 295.600 em 1990 e para 2004 já se contava com

434.143 habitantes. Em 2005 na II contagem de INEGI se reporta uma 

população total de 567,724, multiplicando-se quatro vezes em 25 anos a 

população de 1980. Embora a cidade não tenha crescido da mesma maneira, o 

que há ocasionado o incremento significativo das demandas de satisfatores para 

a população, dentre estas, de moradia (Ibid).

Entre 1950 e 2007, a população da cidade de Tuxtla Gutiérrez cresceu mais de 

18 vezes, passando de 31.137 a 576.724 habitantes. A taxa de crescimento mais alta 

correspondeu à década de oitenta, com 8.5%. Entre 1990 e 2000, a taxa de crescimento 

foi de 3.9%. No qüinqüênio (2000- 2005) a taxa de crescimento foi de 1.6%, enquanto

que a do país foi de 1.7% e a do Estado de 2%. Para o ano 2000, a cidade de Tuxtla 

Gutiérrez concentrou 11% da população total do estado e 38% da população urbana. As 

estimativas para o ano 2010 serão de 638.493 habitantes e para 2020, de 899.349

habitantes, ver figura 5.3 (INEGI, 2005).
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Figura 5.3-A gráfica mostra o crescimento populacional de 1950 a 2007.
Fonte: INEGI, II cômputo de população, 2005.

Em relação à composição por grupos de idade, o grupo de 0-14 anos diminuiu 

sua participação relativa de 42% em 1970 a 31% em 2000. As quedas mais importantes 

ocorreram no grupo de 0–4 anos. Esta mudança, como efeito da diminuição da 

natalidade, traduzir-se-á na diminuição das necessidades de equipamento educativo de 

nível básico, o qual não significa que devam se abster aos atrasos que atualmente 

existem no mesmo, pois quase 13% da população entre 6 e 14 anos não freqüentam a 

escola. (Ibid).

O grupo com idade de 15 a 64 anos incrementou sua participação de 55% a 65.3%, 

como conseqüência  da diminuição percentual do grupo de 0 a 14 anos, porém,

sobretudo como resultado da imigração da população em idade produtiva. Estas 

mudanças se traduzem na necessidade de atender aos requerimentos de emprego e de 

educação fundamental, secundária  e universitária. (Ibid).

O grupo dos adultos maiores (65 e mais), com 11.824 habitantes, representa  

3.5%, com tendência a incrementar sua participação em termos absolutos e relativos. 
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Estas mudanças implicarão modificações no padrão epidemiológico, no qual as 

enfermidades crônico-degenerativas adquirirão maior importância, o que coloca a 

necessidade de prever os requerimentos de equipamento e serviços médicos, recreativos 

e de atenção social para este setor da população (Ibid).

O nível de fecundidade de Tuxtla, medido através da Taxa Global de 

Fecundidade, está em 2.3 filhos por mulher. A média do estado é de 3.5 e em nível 

nacional, de 2.7 filhos por mulher. Mesmo que o nível de natalidade seja um dos mais 

baixos em nível estatal, nos bairros  populares da periferia, principalmente as de recente 

criação, ainda existem atrasos neste aspecto, que deverão ser levados em conta mediante 

a implementação de serviços de saúde reprodutiva (Ibid).

Por outra parte, os efeitos da especulação de terras e a inflação

incrementaram o valor do primeiro e o dos materiais de construção. Desta 

forma, as famílias provenientes do contexto rural se vêm cada vez mais 

limitadas ao acesso à moradia, o que leva grande parte dessa população, sem

trabalho e sem possibilidade de ingressos constantes, a habitar no local

comumente chamado “cinturón o zona de miseria”, local em que a geografia é

muito acidentada. São as zonas não aptas para se habitar. 

“Existe atualmente nesta cidade capital, aproximadamente uns 300 assentam-

entos precários (entre irregulares e em processo de consolidação), compostos 

por moradias com todas as carências em infra-estrutura e equipamento”

(Castañeda, 2005).

Esta habitação tem sido caracterizada anteriormente (Castañeda, 2005)

da seguinte maneira: “Geralmente, é um quarto redondo onde se realizam

diversas atividades, levando à superlotação e promiscuidade; habitualmente está 

construída com materiais de reuso, é insegura e chega a representar perigo para 

seus moradores, além de obter em seu interior ambientes muito distantes dos 
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níveis de conforto; não conta com serviços para o manejo adequado dos 

dejetos gerados, o que condiciona de maneira determinante a qualidade de vida e

a higiene dos habitantes; carece de uma planificação para sua construção e

crescimento progressivo, e apresenta problemas de iluminação natural, 

ventilação e estruturação; geralmente é auto-construída e sem assessoramento 

técnico, o que provoca desperdício de materiais e tempo de trabalho. Este tipo 

de moradia tem um valor de mercado praticamente nulo, pelo que o habitante, 

ao construí-la, não gera um patrimônio”.

Por outro lado, em Tuxtla Gutiérrez e em seu entorno há um clima quente sub-

úmido com chuvas no verão, (segundo a classificação  climática de Köeppen, com 

modificações para o México por Enriqueta García) e onde a temperatura do mês mais

frio é superior a 18 °C.

De acordo com as normais climatológicas o Município de Tuxtla teve como 

temperatura mínima 7 °C e como temperatura máxima 43 °C. A temperatura média de 

Tuxtla é de 25°C, apresentando-se como o período mais quente o compreendido entre 

os meses de Maio a Outubro, tabela 5.1 (INEGI, 2005).

Com relação às precipitações, estas oscilam entre 900 a 1000 mm., durante os 

meses de Maio a Outubro e de menos de 50 mm., nos meses de Novembro–Abril. A 

respeito da  evaporação, tem-se uma média de 1.668,30 mm. Manifesta-se o fenômeno 

da canícula, que é a diminuição do volume de precipitação na temporada chuvosa 

(julho-agosto) (Ibid).
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Tabela 5.1- Temperaturas médias em Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Fuente: http://smn.cna.gob.mx/

Parâmetros climáticos médios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual

Temperatura máxima 
registrada °C 37 40 42 43 41 41 37 36 39 37 38 37 39

Temperatura diária 
máxima °C 29 31 34 36 36 33 32 32 31 31 31 30 32

Temperatura diária 
mínima °C 15 16 18 20 22 21 20 20 20 19 18 16 18

Temperatura mínima 
registrada °C 7 7 9 11 15 17 14 17 10 13 10 8 11

Precipitação total mm 0.8 2.7 3.5 13 80 208 161 191 193 45 17 3.2 921 

Temperatura máxima: 43°C (1988), Temperatura mínima: 7°C (1986) 

5.2 DIAGNÓSTICO COMUNITARIO DO BAIRRO JULIO CÉSAR RUIZ 
FERRO

Nesta parte é mostrada as características da colônia em estudo, donde a través da 

aplicação do um questionário se pesquiso com seus habitantes, coletando a informação

em primeira-mão, com o apoio de alunos da Faculdade de Arquitetura da Universidade

Autônoma de Chiapas, no marco das atividades da  Unidade de Vinculação Docente 

“Mejoramiento del Hábitat y la vivienda popular en colonias periféricas”2, 

O local de estudo neste trabalho foi a colônia Júlio Cesar Ruiz Ferro localizada

na zona nordeste da cidade, figura 5.4. É uma colônia marginal, e um dos mais de 300 

assentamentos deste tipo que se localizam nas zonas mais vulneráveis de Tuxtla 

Gutiérrez, como se observa na figura 5.4 (Castañeda, 2005, p. 543).

  
2 Uma Unidade de Vinculação Docente (UVD), é um instrumento que a UNACH estimula para transmitir 
os conhecimentos aos alunos, mediante um método de aprender por competências. Tal método recorre a 
levar os alunos ao meio ao qual estão os problemas sociais, preferentemente no sector dos grupos sociais 
marginalizados. Esta UVD foi coordenada por a professora Maria de Lourde Carpy Chávez, como 
participantes professores: Gabriel Castañeda Nolasco,Víctor H. Andrade, y Mario Yañez Gamboa.
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Figura 5.4- Localização do bairro, com população carente, Julio Cesar Ruiz Ferro.
Fonte: Prefeitura municipal.

A colônia Julio Cesar Ruiz Ferro se encontra na zona norte da cidade, adjacente

com a colônia Las Granjas à leste, ao norte com a colônia Jardines del norte e um

barranco que a delimita e ao sul com a colônia Buena vista, a uma distância linear de 

2,734Km de Libramiento norte. A mesma colônia passou de irregular a legal em um

processo de aproximadamente 12 anos. Nesta vivem 380 famílias, em condições de 

precariedade, com um hábitat deteriorado e a moradia em condições muito distantes das 

propícias para o desenvolvimento familiar (Castañeda, 2005, Carpy, 2007).

De acordo com a pesquisa3 aplicada, 70% dos habitantes da colônia em estudo 

provem do interior do Estado, majoritariamente do meio rural, sendo somente 30% 

como originários de Tuxtla Gutiérrez, principalmente os mais jovens ou crianças, o que 

significa que é a nova geração que já nasceu na colônia Julio Cesar Ruiz Ferro.

O questionário também mostrou que 43% não têm a possibilidade de conviver 

em família em lugares próprios de recreação. Isto nos indica que a maior parte do tempo 

o realizam em casa, figura 5.5.

  
3 Se aplicou um questionário às famílias de a colônia Ruiz Ferro, e com o apoio da observação direta se 
realizou o diagnóstico comunitário.
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Figura 5.5: Atividades que a população realiza no bairro, Julio Cesar Ruiz Ferro.  
Fonte: Trabalho de campo.

5.2.1 ENTORNO CONSTRUÍDO (INFRA-ESTRUTURA)

Em um assentamento urbano existe uma série de sistemas que dotam as 

viviendas dos serviços básicos, na área de estudo se observaram em geral deficiências 

nos serviços, descritos na continuação.  

1. Água potável: Toda a zona de estudo não conta com este serviço. A

população recorre a buscar água com baldes em algum poço próximo de sua casa ou a 

compra-la com caminhões que a oferecem, pagando incluso um valor entre 4 a 10 vezes 

mais, pelo metro cúbico, do que paga a população que conta com esse serviço em sua

casa, figura 5.6. Nesta colônia, a maioria de seus habitantes (64%) compram água duas 

vezes por semana, 13% compram semanalmente, 12% compram todos os dias, 8%  

quinzenalmente e 3% mensalmente. O armazenamento é feito em tambores, baldes e

tanques. Alguns com maiores recursos a armazenam em cisternas ou caixas de água. 

Algumas pessoas, com menos recursos pedem água em casa de vizinhos ou familiares 

para seu consumo elementar, figura 5.6.

2. Rede de drenagem e esgotos: Este é outro dos serviços que carece a colônia

de acordo com os resultados da pesquisa. Os moradores realizam suas descargas em

latrinas, fossas sépticas e ao ar livre, com o risco que isso impõe, embora não se 

abordou a identificação dos efeitos atribuíveis a este fator.
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Figura 5.6- No bairro, Julio Cesar Ruiz Ferro, é comum a falta de água potável. A
população se abastece buscando de outro vizinho que pode fornecer ajuda. 
Fonte: Trabalho de campo.

3. Energia elétrica: De acordo com a pesquisa realizada, o total da população 

tem este serviço em sua casa. Existem ainda 340 famílias, que declararam que 

freqüentemente existem danos na rede de energia elétrica, o que faz com que algumas 

áreas deixem de ter esse serviço por períodos curtos, figura 5.7.

Figura 5.7: Condições de ruas sem pavimento, da rede de energia elétrica e da 
iluminação pública.
Fonte: trabalho de campo.

Outros aspectos importantes para a investigação arquitetônica evidenciada no

diagnóstico foram: estado físico das ruas, iluminação pública, fontes de contaminação

(depósitos de lixo a céu aberto), além de vandalismo, alcoolismo, etc.
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5.2.2 INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

A Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDESOL) classifica os instrumentos de 

planejamento urbano da seguinte forma:

1. Recreação e Esporte

2. Comércio e Abastecimento.

3. Educação e Cultura

4. Transporte e Comunicação

5. Saúde e Assistência Social

6. Segurança e Administração Pública

De acordo com a classificação anterior, com a informação levantada em campo 

por meio da pesquisa aplicada e com a observação direta no contexto de estudo se 

detectou o instrumento de planejamento urbano existente que é descrito na continuação:

1. Recreação e esporte: Unicamente conta com um campo de futebol e uma área 

na qual se construirá uma praça.

2. Comércio e Abastecimento: A colônia não conta com o serviço de mercado, se 

abastece com quarenta e duas pequenas lojas de mantimentos, três docerias, 

quatro quitandas e duas casas de carne. 

3. Educação e cultura: Unicamente existe um jardim de infância e uma escola 

primaria.

4. Transporte e Comunicação: 90 % da população utiliza o transporte público 

rota 68 e taxis, somente 2% conta com veículo próprio.

5. Meio de comunicação pública: somente existem alguns telefones públicos, que 

em sua maioria se apresentam em mal estado, com os fones com defeito e/ou

com as cabines danificadas por atos de vandalismo existente. De acordo com os 

utilizadores pesquisados, a maioria declara que os atos de vandalismo contra os 

telefones públicos são causados por pessoas de assentamentos vizinhos, embora  

se tenha comprovado por observação direta que existem grupos de adolescentes 

e também de adultos com hábitos fora do comum.
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6. Segurança e Administração Pública: No local ainda não se encontra instalado

um posto policial, ou de serviços administrativos. Detectou-se que existe 

vigilância por parte da polícia municipal, muitas vezes por solicitação dos 

habitantes pela incidência do vandalismo.

7. Saúde e assistência social: de igual forma que no ponto anterior, na colônia não 

existe nenhuma instalação por parte do governo que represente o serviço, sendo  

a comunidade assistida pelas instalações de colônias vizinhas. 

É importante citar que a igreja católica cumpre uma função significativa porque 

realiza ou promove ações deste tipo. Adicionalmente, nesta colônia vive um

médico que atende a comunidade, muitas vezes de maneira gratuita, embora em

períodos curtos do dia, porque também tem que trabalhar em outro lugar da 

cidade, além de que não é sua obrigação.

5.2.3 ESCOLARIDADE

Nesta variável somente 1,7% da população tem graduação, e na maioria dos 

casos o provedor da família conta apenas com “estudos de primaria”, em torno de

39,7%, e outros 22% conta com “estudos de secundaria”, incluso os 20,6 destas pessoas 

que não tem nenhum tipo de estudo, como se observa na figura 5.8.
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Figura- 5.8, Distribuição  da escolaridade da população no bairro Julio Cesar 
Ruiz Ferro.
Fonte: Trabalho de campo.

Com a informação anterior se pode deduzir que este setor da população não 

pode aspirar a contar com um trabalho bem remunerado, a não ser pelo mercado 

informal, pois somente 1,7% conta com algum tipo de graduação. Se somente 

relacionarmos a possibilidade de contar com uma casa como conseqüência de ter um

trabalho seguro, permanente e bem remunerado, estas pessoas praticamente nunca 

teriam esse satisfator. Embora. isto não se cumpre, pois as famílias constroem sua casa 

pouco a pouco, em um período aproximado entre 15 e 20 anos, pois elas primeiro 

habitam e depois constroem, utilizando incluso a tecnologia de concreto armado por 

considerá-la a melhor, mas assumindo com isto custos muito altos não quantificados,

mas que se visualizam desde o momento que em lugar de gozar essa moradia desde que 

a ocupam, passam vários anos sofrendo, com in-comodidades, a construção progressiva 

da mesma, que incrementam custos ao somar o preço dos materiais, os resíduos gerados 

ao não existir um planejamento prévio, etc.

5.2.4 OCUPAÇÃO

Com os dados da formação acadêmica citados anteriormente e das condições

gerais do contexto, é compreensível que a ocupação detectada dos habitantes, em sua
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grande maioria, fosse em atividades secundárias, de baixa remuneração, sendo em sua

maioria participantes do mercado informal. As mulheres desenvolvem o trabalho 

doméstico em casa e em casas nas quais as contratam para o mesmo serviço.

Adicionalmente tem a responsabilidade de cuidar dos filhos que por sua vez se dedicam

os estudos e, os pais de família desenvolvem atividades como: Ajudantes, operário, 

serviços domésticos como jardinagem e manutenção, etc.

5.2.5 INGRESOS

No rendimento econômico pessoal se percebeu que 42,6% da população não 

responderam as perguntas orientadas sobre esta variável, 30,4% da população não aplica 

devido a ao fato de serem estudantes ou se dedicarem ao trabalho doméstico em casa.

Dos 27% restante responderam com alguma informação que acabou sendo descartada 

por não ser confiável, pois somente 10% da população economicamente ativa declarou

que recebe menos de um salário mínimo mensal de remuneração por seu trabalho 

(aproximadamente 5 dólares o salário mínimo), e 13% declarou ainda menos. Estes 

tipos de resposta são comuns devido a fato de que neste meio domina a economia 

informal,  e a resposta implicitamente expõe o temor de ser envolvidos em uma 

economia formal que implique em responsabilidades fiscais.

Por outra parte, no sentido econômico é óbvio que esta população tem

rendimentos restringidos, mas finalmente existe uma economia que permite que 

sobrevivam e mais ainda, com a soma do esforço familiar, construir sua moradia a

longo prazo. (Salas, 1992, Castañeda, 2005). 
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5.2.6 MORADIA

Nesta parte se realizou uma análise das características da moradia localizada na 

colônia, onde praticamente 85% foi construída com o processo de auto-construção e o

restante são moradias habitadas por pessoas que não respondem ao perfil geral dos 

habitantes originais deste assentamento. Este fenômeno se repete em todas as colônias 

periféricas durante o processo de consolidação, quando a infra-estrutura e os serviços

públicos vão sendo instalados gera um atrativo para outras pessoas, com maior poder 

aquisitivo, comprar os terrenos dos habitantes originais, já que apresentam preços muito

baixos comparados com os terrenos de outras colônias com maior nível de 

consolidação.

De acordo com a pesquisa realizada, as 240 famílias que habitam nesta colônia se 

detectaram o seguinte:

5.2.7 IDADE DA MORADIA: Observa-se  que a maior parte das construções 

tem uma idade entre 5 a 9 anos, enquanto que  uma minoria de 3,4% não ultrapassa os 

quatro anos. Observa-se também que as construções mais antigas correspondem a 1,6% 

da população. Tal fato é compreensível, pois a colônia tem 12 anos de fundação e como 

a grande maioria destas, primeiro foi uma invasão que com o tempo se formalizou, 

processo que envolve diferentes variáveis de tipo social e política. 

As pessoas constroem sua moradia com materiais de reuso ou de muito baixo

custo, e geralmente estes materiais são altos condutores de calor, o que faz com que 

quase sempre a temperatura do interior da casa seja ainda mais elevada que a do ar 

exterior, o que se soma a todos os problemas que tem nesse tipo de habitação. 
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As moradias de o bairro marginal Ruiz 
Ferro, e os tipos de piso
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Figura- 5.9, As moradias do bairro Ruiz Ferro e os tipos de piso mais utilizados.
Fonte: Trabalho de campo.
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Figura- 5.10, Os muros das moradias do bairro Ruiz Ferro foram feitos com 
diferentes materiais, mas domina a uso de tijolo e bloco de cimento-areia. 
Fonte: Trabalho de campo.
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Materiais aplicados nos Tetos 
das moradias do bairro           

Ruiz Ferro.
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Figura- 5.11, Os tetos das moradias do bairro Ruiz Ferro estão feitos com 
diferentes materiais, mas domina o uso dos materiais não permanentes. 
Fonte: Trabalho de campo

A respeito dos materiais utilizados pelos habitantes desta colônia, correspondem

totalmente ao perfil descrito por quem tem estudado este tema (Salas, 1992, 

Lorenzo,2005; Bazant, 2003; Castañeda, 2005), no qual o processo de formação do

assentamento, na maioria das vezes se inicia por meio de uma invasão, e posteriormente 

vão regularizando as escrituras dos terrenos. Inicialmente a moradia é apenas de 

materiais de resíduo ou de reuso e quando o terreno passa a ser propriedade dos colonos 

as moradias começam a se transformar, com materiais duradouros, principalmente 

paredes de tijolo ou bloco de cimento-areia, como mostra a figuras 5.9 e 5.10. Depois 

os tetos são construídos com materiais não duradouros ou dos materiais identificados na 

colônia Ruiz Ferro. Embora, por responder a uma aspiração dos habitantes, as casas 

permanecem muito tempo sem, um teto formal, enquanto reúnem o recurso para 

construir seu teto de concreto armado, que é muito caro mas que a cultura urbana impôs

como o melhor, sem levar em consideração que o preço é muito alto, o comportamento 

térmico em climas quente é deficiente, e se não for construído corretamente pode ser um

risco para os habitantes, ver figura 5.11.
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5.2.8 ELEMENTOS DO ESPAÇO HABITÁVEL

Normalmente a moradia nas colônias marginais são os denominados “quartos 

redondos”, que não expressam uma distribuição funcional específica, pois existe um só

espaço no qual as funções são delimitadas por móveis ou cortinas ou simplesmente não 

existem as delimitações físicas. Isto foi o que se registrou no levantamento da colônia 

Ruiz Ferro, o que se compreende pelo tempo que tem de fundada. Com o tempo os 

habitantes irão melhorando e ampliando sua casa, respondendo a diferentes fatores 

como é o caso do crescimento da família entre outros. (Bazant, 2003, p53).

Ainda que nas casas se definam os espaços funcionais para comer, dormir, 

cozinhar, estar, somente em 48% se detectou um espaço específico para a cozinha, de 

igual forma somente 53% define o espaço da sala de jantar, 51% o da sala de estar e

somente  25% das moradias contam com serviços sanitários no interior. Enquanto que 

os 75% restantes resolvem esta função básica com latrinas no exterior e,

minoritariamente defecam ao ar livre, pois fica perto com uma reserva territorial, o que 

implica uma grande área com árvores e arbustos.

Ao analisar os resultados obtidos com o levantamento da colônia Ruiz Ferro, 

percebemos que o perfil desta é o mesmo descrito anteriormente pelos autores já

citados, Salas a nível de América Latina, Bazant na cidade do México, D. F. e

Castañeda em Tuxtla Gutiérrez, embora fosse conveniente realizar o trabalho para 

comprovar as citações anteriores e também identificar as pessoas com as que 

posteriormente se trabalhou na participação social orientada à proposta tecnológica.


