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CAPÍTULO 6. 

EL DISEÑO.O DESENHO.
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O projeto arquitetônico é um exercício que tem sua origem na historia, quando 

os seres humanos precisavam resolver suas necessidades cotidianas, para a qual 

necessitaram imaginar como devia ser os objetos que satisfaziam suas demandas 

(Ferramentas, móveis, utensílios, veículos e por suposto edificações e entre estão seus 

componentes, etc.). Antes de sua fabricação ou construção, o projeto é o ato de 

prefigurar o resultado ainda sem ter relação direta com o processo de fabricação ou

construção. Dentro do campo geral de projeto, o projeto arquitetônico e urbano tem a 

função específica de prefigurar os espaços habitáveis para o homem, incluídos os 

aspectos técnicos construtivos e/ou artísticos (Romero et. al., 2004).

No sentido anterior, no presente capítulo se expõe a prefiguração da adaptação

de uma tecnologia para tetos, que inicialmente não poderia ser transferida diretamente 

no programa 10x10 Chiapas, devido a características que mais adiante se detalham, mas 

que em seu momento, tal tecnologia foi valorada como factível de se adequar ao 

contexto de estudo, por cumprir com características que permitiria continuar sua 

construção uma vez que as paredes da casa estiverem terminadas, devido à lógica 

construtiva que segue a população carente de auto-construir pouco a pouco no tempo, 

principalmente pela falta de recursos econômicos.

Com base nas afirmações anteriores, se apresenta o processo de desenho de 

adaptação do sistema de teto Domozed, com o qual obteve como resposta ao contexto de 

Tuxtla Gutiérrez, o sistema de teto denominado Domotej. Seguindo o processo 

metodológico explicado no capítulo três, será mostrado o processo real de pré-

fabricação do componente e do sistema de teto a nível de protótipo experimental.
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6.1 ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIA PARA O TETO DOMOZED.

A continuação se expõe o método de projeto organizado para a adaptação

tecnológica do sistema de teto Domozed. Este processo está esquematizado na figura 

6.1, e mostra os passos realizados para a geração da proposta. 

Descrição da situação inicial 
( nício)I  

Descrição da situação 
na qual se quer chegar (Fim)

objetivos 
pretendidosConfrontação

Retroalimentação

Retroalimentação
2

3
4

5
6

7

8

1
Concebe r alternativas

Consequências
poralternativa

Valorização
de

consequências

Eleição
de

alternativa

Figura 6.1 - Esquema de desenho aplicado ao desenvolvimento da proposta 
para a adaptação do sistema de teto para moradia social
Fonte: Castañeda Nolasco, baseado em Baxter, 2005.

O processo está formado em oito partes derivadas de um planejamento racional 

de atividades, que se mostram desde uma visão cartesiana, a qual reconhecemos que em

um processo de desenho não é capaz de integrar o momento do ato criativo, o momento 

que André Ricard chama de o momento da “Chispa creativa”(Ricard, 2000) referindo-se 

ao momento em que o projetista ““le llega la idea innovadora”, e deriva com seu 

trabalho o desenvolvimento de uma proposta. No esquema se integram dois 

componentes que mostram a “automática” reação do projetista de derivar idéias 

permanentemente (Retroalimentação e ato criativo), produto de sua capacitação na 

disciplina ou no exercício profissional e que se identificam no esquema, uma vez que

conte com informações pertinentes para a geração dos objetivos procurados.

Temos desenvolvido o esquema considerando o seguinte:
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6.1.1 SITUAÇÃO INICIAL

Toda intenção de desenvolvimento de projeto tem ou se encontra em uma 

situação inicial, também denominada situação atual, sendo esta a que devemos superar 

ou modificar por alguma razão importante, podendo ser esta a demanda do mercado, a

petição de um cliente, a necessidade de um produto ou um objeto, uma necessidade

social, etc. Sempre existirá uma série de dados que caracterizarão a situação inicial. O 

que em nosso caso, aplicado ao projeto de adaptação do sistema de teto Domozed, se 

obteve de três fontes principais:  

I. A experiência vivencial1 com a equipe técnica do programa 10x10 e

posteriormente do projeto Casa partes2 (atualmente temos participado em 20 

oficinas de transferência tecnológica no total), 

II. O desenvolvimento do diagnóstico da colônia Ruiz Ferro por meio da 

Unidade de Vinculação Docente 

III. Uma consulta a diferentes fontes bibliográficas, o que incluiu livros, artigos 

científicos e a experiência de HABYTED, por meio de algumas de suas 

publicações sobre o tema.

Com base nas afirmações anteriores se sintetizou a situação inicial seguinte, que 

abordou aspectos físicos, técnicos e sociais: 

De acordo com o diagnóstico realizado na zona de estudo, se observou que as 

famílias desejam melhorar a moradia  onde habitam, devido às condições não aptas para 

o desenvolvimento familiar (OMS, 2005).

  
1 Entende-se como Experiência vivencial a participação direta nas oficinas de transferência tecnológica, 
desenvolvendo atividades docentes e observando diretamente as zonas marginais do contexto visitado.
2 A participação vivencial foi levada a cabo em 20 oficinas de transferência tecnológica: Mérida (1) e 
Chiapas, México (6); São Carlos, Itatiba, Votuporanga, (SP), Poços de Caldas (Mg), Fortaleza (C), Brasil 
(6); Rio Cuarto, Córdoba, Argentina (1); Asunción, Paraguay (1); Quito, Ecuador (1); Antigua, 
Guatemala (1); Barcelona, España (3), entre 2002 y 2008. 
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Depois da Oficina de transferência tecnológica realizada em Tuxtla Gutiérrez, entre 

as tecnologias escolhidas para construir uma das casas do programa 10x10 Chiapas, se 

optou inicialmente pelo sistema de cobertura Domozed, que não iniciou a construção 

por diferentes razões, exportas a seguir:  

a. O sistema não foi aceito pela população porque representava um processo, ainda

que simples, muito laborioso. 

b. Para a fabricação de muitas peças pré-fabricadas se utilizariam um grande

número de  moldes fabricados de madeira ou metal, da mesma forma que 

necessitam ser elaborados com controle de qualidade para que as peças tenham o

mesmo tamanho e por conseqüência necessitava de um investimento maior do 

que colocar na habitação um teto convencional.

c. Quando se ajustavam os detalhes para a fabricação das peças, o único molde de 

madeira que se possuíam, se rompeu por efeito do peso da peça e da má

qualidade da madeira utilizada, aumentando assim a incerteza. 

d. O corpo técnico do INVI opinou que no teto de Domozed se consumia a mesma 

quantidade de cimento e aço que o sistema de teto de concreto armado, 

comumente utilizado na cidade, aumentando a quantidade de mão-de-obra 

necessária para sua construção, de forma que não viram vantagem e o 

descartaram.

e. Não se contou com uma equipe técnica que avaliasse a resistência mecânica da 

tecnologia de teto Domozed, o que foi outro argumento para que o grupo técnico 

do INVI o descartasse.

Além dos argumentos anteriores, também se observaram outros, que permite 

pensar na possibilidade de sua realização em Tuxtla Gutiérrez, o que consideramos 

vantagens a favor da tecnologia de teto Domozed.
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1. É importante citar que os materiais que necessitavam para a construção do

sistema em questão são de uso comum na localidade, além de que são industrializados, 

de forma que não existe nenhum problema para consegui-los.

2. Uma vantagem mais facilmente observada deste sistema de cobertura é que o

setor social objetivo exige a utilização de concreto e aço na cobertura, pois o sistema 

mais utilizado no meio é a cobertura de concreto armado, pelo conceito de segurança e

de status social, o que resume uma aspiração que estas pessoas tem, que é a de construir 

sua cobertura com esses materiais. Neste sentido, quando estas famílias aceitam

alternativas fabricadas com outros materiais (terra, fibrocimento, argila, palma, madeira, 

etc.) é em caráter provisório, enquanto reúnem o recurso suficiente para construir seu 

teto com concreto armado, assumindo os custos que este expressa.

3. Por outro lado, na análise da tecnologia e das características da população, se 

percebeu que o  Domozed é factível do ponto de vista do processo construtivo, já que as

famílias utilizam para auto-construir toda a casa, dois processos construtivos diferentes: 

Um em cimentações e paredes, que lhes permite ir fazendo pouco a pouco, o que 

economicamente é factível para eles porque distribuem o investimento ao longo do

tempo, entre 5 a 10 anos. (Castañeda, 2005). Utilizam o segundo processo quando tem

que construir o teto, pois a tecnologia de concreto armado exige um investimento

elevado e em um momento, o que significa que as famílias devem economizar para 

poder pagar os custos que assumem. Isto os leva a dominar o processo de construção da 

casa e prolonga o tempo para a obtenção da mesma entre 5 e 10 anos em relação a

média. Para concluir a construção de suas moradias consomem entre 15 e 20 anos no

total, habitando-a ao mesmo tempo em que a constroem (Ibid). De acordo com as 

afirmações anteriores, o processo construtivo do Domozed seria conveniente, pois este
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não deteria o processo construtivo inicial, pois não exige um grande investimento

econômico concentrado.

Pelas citações anteriores se observou que ainda que o sistema de teto Domozed 

tivesse um preço no mercado local igual ao do teto de concreto armado, o processo 

poderia ser interessante, pois permitiria sua construção da mesma maneira que 

constroem as paredes (pouco a pouco), o que facilitaria continuidade no processo de 

construir a casa e possivelmente a terminá-la em menos tempo.

Os itens citados acima, fez com que nos interessássemos pela tecnologia de teto 

Domozed, mas com a necessidade de adaptá-la para reduzir as desvantagens citadas e 

incrementa as vantagens, adequando-a população para sua possível aceitação.

6.1.1.1 Descripción general del entrepiso o techo “Domozed”: 

Com o objetivo de conhecer detalhadamente o sistema de teto Domozed,

avalizou-se a informação que Raquel Barrionuevo expôs em cada oportunidade, como 

membro da equipe técnica do programa 10x10 durante as oficinas de transferência 

tecnológica realizadas em diferentes países da Iberoamérica, ver figura 6.2.

A laje piso o teto Domozed é uma laje nervurada armada de semi-pré-fabricação

leve. Está constituída por vigotas pré-fabricadas e domos (cúpulas de mínima curvatura) que 

servem de forma perdida. Os domos substituem o ladrilho ou a lajotas que se usa em uma 

laje convencional. O monolitismo da laje se obtém colocando a armadura de temperatura 

sobre o conjunto (vigota + domo) e preenchendo com uma capa de concreto de espessura

que varia de 2,5 cm à 5 cm. Os componentes da laje Domozed admitem diversas 

possibilidades de tamanho, que se adéquam aos espaços habitáveis. O uso de vigotas pré-

fabricadas diminui significativamente o forma da laje. De mesmo modo, o espaçamento 

entre vigotas, que pode variar entre 0,50 m y 0,70 m, reduz a quantidade a quase a metade

das habitações que tem laje convencional. Portanto, se produz uma economia de materiais, 
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especialmente aço e cimento, o que diminui o custo da placa Domozed quando se compara 

com a laje leve convencional, aproximadamente em 40 %. (Barrionuevo, 2005, p. 195).

1

2

3

4

A B

C

D

E

Figura 6.2 – Processo de pré-fabricação de um componente para o teto Domozed, No 
gráfico A, se observa o processo de fabricação da forma. Na foto B, colocação da forma 
base. Na foto C, colocação do bastidor para dar a forma ao domo. Na foto D, colocando 
um marco para dar o a espessura a capa de argamassa de cimento areia. Na foto E, 
Colocação do marco.
Fonte: Raquel Barrionuevo, ININVI.

Da mesma maneira, na figura 6.3, se expõe graficamente o procedimento em que 

se constrói um sistema de teto Domozed, da forma em que Raquel Barrionuevo ensinou

nas oficinas de transferência tecnológica, desde a pré-fabricação das vigas de concreto 

armado, até a colocação das mesmas sobre apoios, as que requerem de uma viga, 

concretada no local, que ligue a todas as vigas portantes em seus extremos, o que 



125

permite a geração de um diafragma rígido, possível de ser utilizado como laje piso ou

cobertura.

A B

C

D

E

C

A B D

E F

Figura 6.3 – Elementos componentes de um teto Domozed. No gráfico A e B, se mostra 
o processo de pré-fabricação das vigas que carregam os domos para depois receber a 
capa de concreto de compressão. Nos gráficos C, D e E, se observam o processo de 
construção do teto com a colocação dos componentes pré-fabricados, vigas y domos. Na 
foto F, se expõe o acabamento interior do teto, com a colocação, do uma lâmpada para 
mostrar sua qualidade estética.
Fuente: Raquel Barrionuevo, ININVI.

6.1.2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO NA QUAL SE DESEJA CHEGAR. 

Esta descrição se derivou da integração de diferentes dados: Dos obtidos com a 

experiência pela participação no programa 10x10 na Iberoamérica, as aspirações do
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grupo social objetivo, conhecidos pelo levantamento do diagnóstico específico e os 

conhecimentos técnicos e normativos:

A situação à que se quer chegar deverá cumprir com as aspirações do grupo 

social em estudo, integrando a realização de um sistema de teto com materiais 

disponíveis na localidade que lhes permitam perceber melhoras em sua condição de 

vida, que lhes de segurança e proteção diante das características do contexto natural, 

artificial e social; que lhes permita a construção de seu teto antes do tempo que 

normalmente utilizam (entre 15 e 20 años), a um preço factível de assumir no tempo e

que lhes permita gerar um patrimônio a longo prazo.

6. 1. 3 CONFRONTAÇÃO DAS DUAS SITUAÇÕES ANTERIORES

Esta confrontação se realiza mediante a análise das duas situações: Inicial e a que se 

deseja chegar, comparando as vantagens e desvantagens da situação inicial com o 

pretendido, solicitando a participação dos envolvidos. Novamente recorremos ao vivido 

nas experiências das 20 oficinas de transferência tecnológica, aos habitantes da colônia 

Ruiz Ferro que participaram e à investigação documental, o que como conseqüência

permitiu a determinação do seguinte passo:

6.1.4 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS PRETENDIDOS.

Derivados do ponto anterior, se listam os objetivos definidos:

I. Desenvolver um sistema de teto que, tanto em seus componentes como no teto 

em si, sejam de fácil elaboração e por conseqüência, de fácil aprendizagem, 

para que tanto homens como mulheres sejam capazes de realizar.

II. Um sistema que integre em sua fabricação, materiais de aquisição local.
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III. Um sistema de teto que permita a autoconstrução continuada, ao longo prazo, 

pouco a pouco, seguindo o mesmo processo que os habitantes das colônias 

marginais utilizam na construção de cimentações e paredes, que permitam a 

distribuição de recursos investidos no tempo.

IV. Um sistema que utilize cimento e aço, por se tratar das aspirações legítimas da 

população que deixou de ser rural e que vê como um indicador de 

prosperidade e de se converter em urbano. É interessante o uso destes 

materiais e também que se reduza o consumo destes, comparado com o teto de 

concreto armado, convencionalmente utilizado no contexto, tanto por seu 

impacto no preço direto do teto, como pela otimização dos recursos utilizados.

V. Um sistema que permita a autoconstrução assistida, devido à necessidade de 

melhorar a segurança estrutural da moradia auto-construída comumente, mas

que permita a participação da mão-de-obra dos próprios habitantes com um

mínimo de capacitação, por ser o recurso de que mais dispõem.

VI. Um sistema que garantisse sua resistência mecânica, cumprindo as exigências 

normativas vigentes.

VII. Um sistema que proteja das condições climáticas do contexto, principalmente 

o calor.

VIII. Portanto, um sistema que seja aceito pela população objetiva, para ser 

construído e para ser replicado no futuro.

6.1.5 CONCEBER ALTERNATIVAS

Nesta etapa se realizaram exercícios de estimulação criativa, na qual a origem

dos resultados, ainda a posteriori é difícil de explicar. André Ricard chama esta parte de

“momento criativo” ou o momento da geração da “idéia inovadora” (Ricard, 2000), pelo 
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que somente se descreve uma síntese do exercício desenvolvido para a obtenção do

resultado.

6.1.5.1Características que não podem se modificar:

A) A geometria, pois é a forma que otimiza o trabalho a compressão da

argamassa de cimento-areia, 

B) A dimensão: uma peça quadrada de 50 cm até 70 cm., no entanto a condição

para não ser maior é o peso da peça, porque se orienta na idéia de que as pessoas

possam construir manualmente e não utilizem maquinaria ou equipamento

especializado. De acordo com a experiência do grupo técnico do 10x10, uma peça não 

deve pesar mais de 100 kg de modo que dois ou três homens possam carregá-la. O

Domozed pesa entre 23 e 25 kg.

C) A lógica de funcionamento a compressão: para reduzir o uso de aço, em

comparação com um teto de concreto armado, o mais utilizado em Chiapas. (até 80% 

das moradias construídas estão cobertas com este sistema, (INEGI, 2005)

Por outro lado se definiram características que o componente de teto a ser 

adaptado ao contexto, deve cumprir com base na metodologia de avaliação do ICE do

Uruguay, incluindo três fatores principais: Físicos, Econômicos e Sociais e que 

coincidam com outras características definidas com as atividades

§ Manter o mesmo princípio de funcionamento estrutural, a compressão.

§ Manter a mesma geometria, de base quadrada e com forma de domo.

§ Deve ser fabricado com materiais da localidade que garantam o controle ao

fogo, resistência mecânica, sismo e de baixo custo.
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§ Um processo construtivo que permita a participação indistinta do homem ou da 

mulher na fabricação dos componentes, neste caso por estar orientado a esse 

grupo social de baixa renda.

§ A dimensão do componente está ligada a sua resistência mecânica, à redução do

número de vigas, as normas técnicas para que possa ser um componente pré-

fabricado de fácil manejo e adoção no contexto social

§ Permitir que desde a pré-fabricação dos componentes se coloque o acabamento

final para reduzir o preço. 

6.1.5.2 A ADAPTAÇÃO

Procurando integrar todo o anterior, Baxter menciona que existem muitas 

ferramentas para estimular as idéias no desenvolvimento de um novo produto, entre 

estas se adotaram somente duas, a primeira denominada Análisis de la función del 

producto e a segunda MESCRAI, que permitiram  o desenvolvimento da proposta de 

adaptação de tecnologia para teto e que é descrita a seguir:

1. Em primeiro lugar se realizou a análise de seu funcionamento estrutural por 

meio de esquemas, com a idéia de entender as vantagens que esta representa para a 

adaptação, ponderando a função estrutural e seguindo a idéia de identificar os elementos 

que não podem ser modificados pois afetariam o dito funcionamento.

Portanto, com o objetivo de entender o comportamento estrutural do Domozed e

aproveitá-lo na proposta de adaptação, se fizeram as seguintes análises gráficas:

6.1.5.3 SÍNTESE GRÁFICA DO FUNCIONAMENTO ESTRUTURAL DO

COMPONENTE DOMOZED.
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Na figura 6.4 se observa graficamente a abstração do funcionamento do

componente de teto Domozed, o qual desde seu processo de fabricação nos permite 

observar que o peso próprio do material exerce uma carga no sentido vertical, por estar 

detido pela forma, permite se manter no sentido horizontal, é o caso do gráfico A. 

Entretanto, quando se modifica a forma que a suporta, a carga do peso próprio do

material exerce uma pressão e provoca uma catenária, como se observa no gráfico B. 

Ao inverter a geometria mencionada, o seja, uma catenária invertida, esta permite 

eliminar os esforços de tensão, comuns no elemento na posição horizontal, permitindo 

ao material transmitir um esforço a compressão por todo o traço geométrico, exigindo 

ser travado por um outro elemento que compense estes vetores de carga para os lados, 

para estar em equilíbrio, como é mostrado no gráfico C.

60 cm

A B C

Figura 6.4 - Esquema de análise estrutural do componente para teto Domozed.
Fonte: Castañeda Nolasco.

É importante relacionar este funcionamento abstrato com o objeto arquitetônico 

ou o componente para tetos, portanto se relacionou o funcionamento abstrato dos 

gráficos anteriores com exemplos identificados através da historia e contemporâneos, no 

qual se aplicaram os mesmos princípios de funcionamento estrutural em exemplos de 

arquitetos que tem utilizado a geometria para que, com os materiais disponíveis como a 

pedra, o ladrilho, madeira, etc. pudessem resolver as exigências físicas na construção

dos tetos, não somente das moradias como também de grandes edifícios públicos. 
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Possivelmente o gênio arquiteto que mais se destacou no uso desta geometria foi

Gaudí, e sua obra refletia essa possibilidade, sempre em busca de trabalhar melhor as 

características do material, principalmente a compressão, especialmente nos materiais 

que dispunha como a pedra e o ladrilho, como se observa na figura 6.5.

A B C

Figura 6.5 – Obras de Gaudí, nas quais ele aplicou a geometria como elemento que 
favoreceu a estrutura, na foto A, escuela, foto B, La pedrera, foto C, Casa Batllo, 
Barcelona
Fonte: Castañeda Nolasco.

Outro gênio no uso dos materiais locais e utilizando a geometria de maneira 

magistral foi Eladio Dieste, engenheiro uruguaio que desenvolveu uma série de 

abóbodas de dupla curvatura reforçadas com uma quantidade otimizada de aço,

tornando possível transmitir os esforços aos apoios, sem maiores afetações, ver figura 

6.6.

A B C

Fig. 6.6-  A obra de Eladio Dieste, se caracteriza por se basear na geometria, 
procurando a otimização dos materiais. Na foto A, Nave industrial coberta com
abóbodas de argila armada, na foto B e C, a igreja de Atlántida, na qual a geometria é a 
base do funcionamento estrutural do edifício feito com cerâmica armada.
Fonte: Castañeda Nolasco.
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Também utilizando a geometria e otimizando o uso dos materiais de alto 

consumo energético Gernot Minke tem construído exemplos notórios como o caso da 

obra exposta na figura 6.7., que é uma cúpula de aproximadamente 12 metros de 

diâmetro e 6 metros de altura na parte central, com cimentação de ladrilhos e muro-teto 

de adobe de terra cozida ao sol.

A B C

Fig. 6.7- A obra de Gernot Minke, utiliza a geometria de tal forma que lhe permite a 
otimização dos materiais, nas fotos A, B e C, construção da Cúpula de adobe, em Picada 
Café, Rio Grande do Sul, Brasil.
Fonte: Castañeda Nolasco.

No México, além de toda a arquitetura colonial herdada dos espanhóis, através 

da abóboda e da cúpula de ladrilho, especificamente orientado a moradia se 

encontramos  Alfonso Ramírez Ponce (figura 6.8), mas mais específico à moradia dos 

grupos sociais de menor poder aquisitivo a Carlos González Lobo (Figura 6.9) ou a 

Mario Larrondo (fig. 6.10) os quais tem aplicado a geometria para aproveitar o material 

pétreo com funções estruturais de maneira otimizada.

A B

Fig. 6.8  Abóbodas de ladrilho carregado, Arq. Alfoso Ramirez Ponce. Foto A, Clínica 
Hospital Popular, Cd. De México. Foto B, Casa habitación, Morelos, México.
Fonte: Ramón Aguirre.



133

A B C

Fig. 6.9-  Abóbodas pré-fabricadas de tijolo, Arq. Carlos González Lobo. Foto A, B e 
C, conjunto habitacional Barrio de los maestros nas Dálias, Atagualpa Nicaragua
Fonte: Un techo para vivir.

A B

Fig. 6.10-  Abóbodas pré-fabricadas de tijolo, Arq. Mario Larrondo. Foto A, B, moradia
na cidade do México D.F. 
Fonte: Mario Larrondo.

Em Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, os arquitetos Artemio Gallegos, Mario E. Yañez 

Gamboa e José Luis Jiménez Albores, são apenas alguns profissionais que tem incluído 

a utilização da geometria para a otimização do consumo de aço e concreto, figura 6.11.
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A B C

Fig. 6.11-  Abóbodas de tijolo trabalhando a compressão, aplicadas em tetos de 
moradias. Na foto A, Arq. Mario E. Yañez. Na foto B, Arq. José Luis Jiménez A. Na 
foto C, Arq. Artemio Gallegos, as três moradias em Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Fonte: Castañeda Nolasco.

De forma semelhante o componente pré-fabricado do teto Domozed, funciona 

estruturalmente, em função da geometria que o caracteriza, ao ser um elemento de dupla

curvatura ou um domo de base quadrada apoiado em dois de seus lados, responde aos 

esforços de tensão e compressão como é mostrado na figura 6.12.

A B C

Figura 6.12 - Esquema de análise estrutural do componente de teto Domozed. No
gráfico A e B, é mostrada a peça em ambas as faces, na qual se apoia e na qual recebe o
concreto de compressão. O gráfico C mostra a forma em que o componente recebe as 
cargas e as envia aos apoios laterais.
Fonte: Castañeda Nolasco.

Na figura 6.13, se observa o funcionamento estrutural do sistema, no qual é

evidente a necessidade de uma viga nos extremos que ligue às vigas de carga, com a

finalidade de equilibrar as cargas.
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Figura 6.13 - Esquema de análise estrutural do sistema de teto Domozed. 
Fonte: Castañeda Nolasco.

2. No mesmo sentido, se trabalhou com as ações descritas na sigla MESCRAI: 

“Modifique, Elimine, Substitua, Combine, Reordene, Adapte e Inverter” (Baxter, 1998, 

p. 63). Ao aplicar a  lista de ações que estimulam a busca de formas alternativas, 

somando o conhecimento da análise anterior da função estrutural nos permitiu a 

modificação do componente para tetos Domozed, transformando-o no Componente de 

teto Domotej, nomeando-o dessa forma pela similaridade com o componente base, 

somente mudando a terminação da palavra, que se deriva do material que se utilizou

para otimizar o consumo de cimento.

6.1.6 RESULTADOS  (ALTERNATIVAS):

Dos exercícios realizados se obtiveram os seguintes  resultados:

1. O funcionamento estrutural se adotou totalmente, tanto no componente como no

sistema de teto. Isto se deve à possibilidade de utilizar um material que se 

produza na localidade e que ocupe uma parte do volume de argamassa que 
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utiliza o componente Domozed, permanecendo a distribuição das cargas que 

recebe, por compressão, até as vigas de apoio, aproveitando de maneira 

otimizada a estrutura própria do material que tem uma vocação para suportar as 

cargas às que se le exigirá en ese componente.

2. O processo construtivo foi modificado, não se estabeleceu a utilização do molde 

utilizado para fabricar el Domozed devido às desvantagens visualizadas, de 

modo que o novo delineamento, elimina a necessidade de duas pessoas para

fabricar uma peça, podendo ser elaborada por uma pessoa somente. 

Adicionalmente não requer moldes muito elaborados, já que é feito com areia ou

terra, sobre uma superfície plana.

3. Se eliminou a utilização do molde de madeira que permitia a geração da forma 

de catenária, entretanto se determinou a curva necessária para que o componente 

trabalhe bem estruturalmente e se elabora no molde de areia ou terra que serve 

de apoio para dar a geometria à peça de Domotej.

4. Substituiu-se uma parte do material utilizado no Domozed, pelo petatillo, que é

um tijolo de 2.5 cm. de espessura e que permite, por sua modulação, gerar 

diferentes tamanhos, de modo que definimos duas opções de 60cm x60 cm. e de 

100 cm x100cm.

5. Amplia-se o rendimento da mão-de-obra ao poder fabricar as peças por uma só

pessoa.

6. O peso dos componentes, ainda nas duas dimensões permite seu manejo, sem

necessidade de equipamento especial.

7. Mantém-se o controle total do consumo de materiais, o que permite estar dentro 

dos parâmetros que citam os conceitos teóricos que nos orientam, pois se 

reduzem a praticamente  zero os resíduos.
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Na figura 6.14 e 6.15, é mostrado os esquemas e fotografia, respectivamente, de duas 

opções geradas, que mantém o mesmo funcionamento estrutural sendo diferentes

somente em suas dimensões.

Figura 6.14 – Propostas originais do sistema de teto Domotej, a menor de 55 cm x 65
cm. e a maior de 100cm x100cm.
Fonte: Castañeda Nolasco.
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Acero de refuerzo

Tabique de cerámica
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Corte de techo Domotej

Volumen total de un m2 de techo= 0.12 m3
Volumen de espacio vacío= 28% del total= 0.0336 m3
Volumen de un m2 de techo DOMOTJ= 0.0864 M3

Vigas metálicas de apoyo

Corte de un metro cuadrado de techo Adaptado, con el cálculo de volumen de concreto utilizado en un
metro cuadrado

Anclas O ½ “

Figura 6.15 – Propostas originais de sistema de teto Domotej, a menor de 55 cm x 
65cm. e a maior de 100cm x100cm.
Fonte: Castañeda Nolasco.
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PROCESSO CONSTRUTIVO DO COMPONENTE PRÉ-FABRICADO 
PARA TETO DOMOTEJ

A B C

E F

G H I

J K L

D

Figura 6.16 – Processo de pré-fabricação de componente para teto Domotej. A foto A –
L, mostram todo o processo seguido para a pré-fabricação dos componentes.
Fonte: Castañeda Nolasco.
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6.1.7 CONSEQUÊNCIAS POR ALTERNATIVAS (resultados): refere-se

mais aos aspectos que se derivam da aplicação da possível alternativa, 

mostrando a possibilidade de escolha entre diferentes propostas, figura 

6.16.

Em nosso caso se estabeleceu duas propostas iniciais, diferenciando-se 

somente pela dimensão destas, percebendo-se as vantagens ou

desvantagens relacionadas a esta variável, posto que esteja diretamente 

relacionado com o incremento ou diminuição do peso das peças, que por

sua vez, está condicionado com a possibilidade de instalar com a força 

dos trabalhadores e não utilizar equipamento especial.

De acordo com as propostas citadas anteriormente é de se supor que cada peça 

será utilizada em casos específicos, pois a peça maior tem um peso que na faixa de 70 a 

74 quilos, o que ainda se pode considerar apto para ser trabalhado sem equipamento

especial para sua colocação no teto. Entretanto, se existe uma variável que pode definir 

a escolha, nos referimos a viga que se tem utilizado, que é metálica de perfil “C” de 

5cm. x 15 cm de espessura 14,  que por sua capacidade de carga pode ser utilizada em

vãos de até 3.5 m. com a peça de 100 cm. x 100cm. o que impacta economicamente na 

construção de um teto, pois reduz o número de vigas necessárias em comparação com a 

peça menor, de modo que implicaria em não fazer uso racional do recurso viga ou não 

dar um uso ótimo a esse material.

6.1.7 VALORAÇÃO DE CONSEQUENCIAS, totalmente ligado ao ponto 

anterior possibilita eleger a proposta de maior conveniência de acordo com os objetivos 

delineados. No item anterior se determinou o uso do componente de teto Domotej com

dimensão 100 cm x 100cm. 
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Em nosso caso se define que a melhor opção para construir um teto é

utilizando a dimensão maior de 100cm. x 100 cm., pelas razões já expostas 

no ponto anterior.

6.1.8 ESCOLHA DA ALTERNATIVA, finalmente se define a proposta 

definitiva, que por lógica será a que mais possibilite a obtenção da situação na qual se 

quer chegar.

De acordo com os itens anteriores até esta etapa, ficou definido que a proposta 

de teto adaptado Domotej mais conveniente é a de dimensão de 100cm. x100cm., 

esperando a etapa de avaliação para sua confirmação. 


