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CAPITULO 7

AVALIAÇÃO DA TECNOLOGIA 
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No presente capítulo abordamos a avaliação da tecnologia para tetos Domotej, 

uma vez que foi adaptado ao contexto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nesta avaliação foi 

avaliada cada uma das variáveis identificadas como importantes na priorização exposta

no terceiro capítulo desta tese.

A ordem exposta das diferentes análises corresponde à priorização das variáveis 

estabelecidas; inicialmente, apresentamos a avaliação do processo construtivo, 

comparando-o principalmente com o sistema de teto Domozed do qual se originou o teto 

Domotej, procurando definir um processo mais simples para a prefabricação dos 

componentes e do sistema de teto em conjunto, otimizando o manejo dos materiais

utilizados, disponíveis na localidade. 

Em segundo lugar apresentamos a avaliação da resistência mecânica do

componente desenvolvido, tomando como parâmetro a normatividade mexicana. 

Em terceiro lugar apresentamos a determinação do preço por m2 de teto 

Domozed, comparando-o com o preço do sistema de teto de concreto armado, o mais

utilizado no contexto de estudo, com a finalidade de contar com esta referência, a qual é 

solicitada prontamente quando se apresenta a proposta a qualquer grupo social.

Em quarto lugar apresentamos a avaliação do desempenho térmico, devido às 

características do clima local, a qual se mantém com temperaturas altas quase o ano 

inteiro e sabe-se que o teto é o componente por onde a moradia capta mais calor 

radiante durante o dia, transferindo-o ao interior, afetando o conforto dos habitantes. O 

parâmetro considerado para melhorar é o comportamento térmico do sistema de teto de 

concreto armado, por sua majoritária utilização.

Em quinto lugar e o objetivo desta tese, a adaptação de uma tecnologia ao 

contexto de Tuxtla Gutiérrez, é de grande importância à aceitação social, principalmente 
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do grupo objetivo, e que foi deixado para o final das avaliações por ser necessário 

contar com os argumentos anteriores que orientam a possibilidade de apropriação da 

tecnologia por parte do setor social envolvido.

7.1 O PROCESSO CONSTRUTIVO.

Aspectos gerais

A lei federal de moradia mexicana, que é regulamentadora do artigo 4º da Constituição 

Política dos Estados Unidos Mexicanos em matéria de moradia, pois por meio dela que 

são regidos todos os estados da República Mexicana; cita no título sexto, sobre a

qualidade e sustentabilidade da moradia, em seu capítulo único, especificamente no

artigo 77, além de outros aspectos que controlam a qualidade da moradia orientada a 

melhorar a qualidade de vida da população:

“A Comissão fomentará a participação dos setores público, social e privado em projetos

de financiamento dirigidos ao desenvolvimento e aplicação de ecotécnicas e de novas 

tecnologias em moradia e saneamento, principalmente de baixo custo e alta produtividade, 

que cumpram com parâmetros de certificação e cumpram com os princípios de uma 

moradia digna e decente.

Deste modo, promoverá que as tecnologias, sejam concordantes com os requerimentos 

sociais, regionais e às características próprias da população, estabelecendo mecanismos de 

investigação e experimentação tecnológicas.” (Lei federal de moradia, México).

De acordo com o descrito anteriormente, entende-se que a mesma lei de moradia 

contempla a promoção das tecnologias não convencionais no quadro da exigência social 

e de acordo com o contexto geográfico e cultural que se trate, como é o caso da proposta 

de adaptação para teto de moradia que se propõe. O anterior se complementa com o 

artigo 78, o qual cita ao modelo normativo, que se orienta ao tratamento dos aspectos de 

habitabilidade, eficiência, segurança, economia energética, os recursos disponíveis na 

zona do país em estudo e as modalidades habitacionais locais, tudo isto veremos sua

aplicação mais adiante na etapa de avaliação da proposta adaptada.
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“O modelo normativo, as normas mexicanas aplicáveis ao desenho arquitetônico da 

moradia e os protótipos construtivos deverão considerar os espaços interiores e exteriores; 

a eficiência dos sistemas funcionais, construtivos e de serviço; a tipificação e modulação

de seus elementos e componentes, respeitando as distintas zonas do país, os recursos 

naturais, a economia de energia e as modalidades habitacionais.

Neste tipo de normas deverão ser consideradas as condições e características de 

habitabilidade e seguridade para os diferentes tipos de moradia e de suas etapas de 

construção” (Ibid).

No mesmo sentido o artigo 84, expõe a participação do sector oficial para 

promover a inovação e intercâmbio tecnológico, desde os centros de investigação do

país.

“Os departamentos entidades competentes da Administração Pública Federal desenharão

mecanismos de promoção para a inovação e intercâmbio tecnológico na produção e o 

emprego de materiais e produtos para a construção de moradia, privilegiando às 

instituições públicas de investigação e educação superior do país (Ibid)”.

Por outro lado, no artigo 88, dá-se a possibilidade de conceber alternativas que 

fomentem a geração de empregos, principalmente para os grupos sociais menos 

favorecidos, a partir da produção social da moradia, isto possibilita a geração de 

microempresas e/ou cooperativas que fortaleçam a economia da mesma população, o 

que nos permite pensar em um projeto futuro para o desenvolvimento de uma 

microempresa com base na produção do componente de teto que tenha sido

desenvolvido.

“A Comissão, em coordenação com os organismos de moradia e com as entidades 

federais, estatais e municipais fomentará nos programas e projetos de produção social de 

moradia a inclusão de atividades produtivas e o desenvolvimento de atividades geradoras 

de ingresso orientadas ao fortalecimento econômico da população participante neles, de 

conformidade com o estabelecido nas disposições aplicáveis” (Ibid).
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Do mesmo modo, e na lógica do desenvolvimento tecnológico para moradia, a

lei federal expõe no artigo 89, a possibilidade de geração de convênios para a 

capacitação, investigação e desenvolvimento tecnológico, com as universidades, ONGs, 

e consultores especializados (Ibid). 

Por outro lado, no artigo 353, a mesma lei outorga a responsabilidade às juntas

para a geração das normas técnicas complementares para controlar a qualidade das 

construções, principalmente nos aspectos de habitabilidade, processos construtivos, uso 

dos materiais, segurança dos sistemas construtivos, etc. o que se converte no

regulamento de construção de cada junta em todo o país (ibid).

7.1.1 O PROCESSO CONSTRUTIVO DO SISTEMA DE TETO

DOMOZED

Com o objetivo de conhecer com maior profundidade o processo de fabricação

de um teto com os componentes Domozed, do qual se derivou a proposta de teto 

Domotej, trabalhou-se experimentalmente mediante a vivência de uma situação real de 

construção do teto para uma moradia existente, em condições similares para as que se 

orienta este trabalho, com uma superfície total para cobrir de 15 m2, o que fortaleceu a 

proposta do processo construtivo do teto Domotej. Isto é de grande importância, pois o 

teto construído com este sistema é o primeiro no México.

Como descrito anteriormente, o teto Domozed foi construído, buscando os 

seguintes objetivos: 

1. Conhecer detalhes técnico-construtivos para a fabricação de componentes e teto 

Domozed.

2. Conhecer o volume de materiais utilizados na fabricação dos componentes e teto 

Domozed.
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3. Conhecer o rendimento da mão de obra de membros de uma família em processo de 

autoconstrução, com a capacitação por nossa parte.

4. Identificar a possível existência de partes vulneráveis do processo construtivo, tanto 

dos componentes como do teto Domozed.

5. Conhecer o preço do sistema de teto Domozed.

7.1.1.1 Considerações prévias:

1. O teto Domozed experimental foi construída em uma estrutura de paredes de tijolos 

existente que configuravam uma área única de 3m x 5 m., coberto até o momento com 

folhas de zinco, sobre uma estrutura de madeira, o que necessitou de 15 m2 de teto mais 

a proteção para a chuva, feita em um dos lados longitudinais.

2. O tamanho da peça Domozed que foi fabricada foi de 55 x 60 cm, resultado da 

modulação determinada com base na dimensão do espaço existente.

3. A estrutura existente foi revisada para comprovar sua resistência, pois deveria 

suportar a carga representada pelo teto Domozed. 

4. Este exemplo é o caso comum das moradias no contexto social em estudo, quando a 

só falta a construção do teto definitivo e que por muito tempo é mantido um teto 

provisório na casa.

5. Participaram do experimento dois dos quatro membros da família: uma mulher 

solteira de 24 anos, e um homem de 60 anos de idade, além de um amigo da família de 

23 anos de idade - todos sem nenhuma capacitação prévia sobre construção.

6. Neste experimento a mulher de 24 anos de idade comprometeu-se a fabricar as 

peças Domozed, ajudada por seu amigo de 23 anos, para o qual se basearam no manual 
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para teto Domozed1, elaborado pelo Instituto de Investigação Tecnológica Industrial e 

de Normas Técnicas (ITINTEC) do Peru e com nossa direção.

7. O teto Domozed difundido pelo programa 10x10 foi modificado em sua estrutura 

autoportante, pois para apressar o processo e para reduzir custos, ao invés de fabricar as 

vigas de concreto foi comprado perfil metálico “C” de 2 x 6 polegadas, calibre 14, 

adquirido de 6 m de longitude, que permitiu 2 vigas de 3 m. sem gerar desperdícios.  

8. Outra alteração significativa, relacionada ao processo real de autoconstrução, foi a 

entrega do recurso econômico, por parte de nosso projeto, para a compra dos materiais 

necessários, pois necessitávamos realizar a construção o mais rápido possível e não se 

quis deixar que a família comprasse os materiais quando pudesse e de igual forma 

fabricar os componentes. 

Na figura 7.1 é apresentada a planta arquitetônica da área que foi coberta com o sistema 

Domozed.
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Figura 7.1 – Espaço construído que serviu para experimentar a construção do sistema 
do teto Domozed, em Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. O gráfico A mostra a planta 
arquitetônica. No gráfico B se mostra a colocação das vigas de perfil “C”. No gráfico C 
se impõe a colocação dos domos para construir o  teto Domozed. 
Fonte: Castañeda Nolasco.

  
1 O manual pode ser consultado nos anexos desta tese.
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É importante mencionar que as paredes construídas não estavam bem 

enquadradas, o que é muito comum neste tipo de construções, todavia, o erro não era 

muito grave e pode-se corrigir mediante a colocação das peças de Domozed de 55x60 

cm de forma que os muros absorveram esta diferença.

Na figura 7.2, é demonstrado o processo construtivo dos componentes do 

sistema de teto Domozed, fabricados por uma dupla formada por mão de obra não 

qualificada.
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Figura 7.2 – Processo de pré-fabricação de componentes para o teto Domozed, da foto 
A até a foto F, se observa o processo sucessivo de fabricação do componente Domozed . 
Fonte: Castañeda Nolasco
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7.1.1.3 RESULTADOS OBTIDOS:

I. Na fabricação dos componentes não se perceberam maiores problemas, pois a 

dupla pode fabricar as 48 peças necessárias: 45 para cobrir uma superfície de 15 

m2 y 3 peças mais para ter de reserva prevendo  a perda de alguma no transporte

ou durante o processo de construção do teto.

II. Para produzir os componentes foram construídos dos moldes triplos (ver figura 

6.4, foto G ), o que permitiu uma produção por dia de 6 peças, condicionado pela

necessidade de deixar curar as peças por pelo menos 12 horas, o que significa que 

para chegar às 48 peças  foram necessários 8 dias. Todavía, é importante levar em 

conta que desde o primeiro dia não houve problemas para a fabricação com base 

no manual para a fabricação do Domozed e nossa assessoria. Isto comprova que o 

componente Domozed é de fácil fabricação e possível de ser aprendido por outras 

pessoas com um mínimo de instrução e apoio do manual.

III. Ainda que o número de peças realizadas por dia foi de 6, é importante citar que os 

dois primeiros dias estas 6 peças foram fabricadas em 5 horas de trabalho, mas do 

terceiro ao oitavo dia o tempo para a fabricação diminuiu a 3 horas por dia; esta 

redução corresponde a 40%  do tempo inicial.

IV. Ao permanecer constante o tempo consumido para a fabricação das 6 peças por 

dia, durante os seis dias seguintes, nos permite inferir que a realização de uma 

peça ocuparia meia hora de tempo, pois em uma jornada de 8 horas, duas pessoas 

com mão de obra não qualificada, produziram 16 peças, sempre e quando 

contaram com o número de moldes necessários.
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V. O primeiro dia a dupla perdeu tempo atribuído a diferentes fatores: a dosagem dos

materiais, a produção do concreto, a colocação dos moldes, e inclusive perderam

tempo porque tinham medo de cometer erros, o que com a prática desapareceram. 

VI. No segundo dia ocorreu uma situação inesperada, a dupla chegou um pouco tarde 

porque, devido ao trabalho do primeiro dia, amanheceram cansados e com dor no

corpo, mas ao iniciar as atividades trabalharam com o mesmo rendimento do dia 

anterior, apesar de que já conheciam todo o processo.

VII. O terceiro dia foi de progresso, reduziram a 40% do tempo consumido nos dois

dias anteriores: no lugar das 5 horas, no terceiro dia só necessitaram de 3 horas 

para fabricar as 6 peças, o que pode ter ocorrido em função do conhecimento total 

de processo de fabricação, domínio no manejo dos moldes e de um processo mais 

ordenado, deste modo do domínio no manejo da misturadora para fazer o 

concreto. 

VIII. O consumo de materiais foi controlado, somente no primeiro dia houve algum

desperdício. Entretanto, a partir do segundo dia a dosagem dos materiais foi bem 

controlada e  não houve nenhum tipo de desperdício posterior.

IX. Para fabricar três peças foram utilizados 27 litros de areia, 12.5 kg de cimento 

equivalente a ¼ de saco de 50 kg, e 6 litros de água. Utilizando uma proporção 

para o concreto de 1:3., o que significa que para fabricar as 48 peças necessitaram: 

432 litros de areia, 200 kg de cimento (4 sacos de 50 kg) e 96 litros de água.

X. No processo de elaboração das peças não se identificaram problemas complexos 

de resolver, uma vez que as pessoas responsáveis puderam manejar a misturadora.
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7.1.1.4 O PROCESSO CONSTRUTIVO DO TETO DOMOZED

Para a construção do teto foi contratado um pedreiro que realizou a colocação

das vigas metálicas, assim como a preparação dos muros para receber as vigas. As peças 

foram colocadas pelos dois homens da família e o concreto da capa de compressão foi 

colocado pelo pedreiro e um ajudante adicional contratado, mais os dois homens da

família.

A B C

D E

F G H

I J

Figura 7.3 – Processo de construção de teto Domozed, da foto A ate a foto J, se observa 
o processo sucessivo de fabricação do teto. 
Fonte: Castañeda Nolasco
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7.1.1.5 RESULTADOS

1. O teto de 17 m2 foi construído com a ajuda de um pedreiro e seu ajudante, mais a 

participação dos três membros da família, estes últimos trabalharam apenas em

momentos específicos, pois não podiam estar todo o dia em função das atividades 

pessoais, como o trabalho e a escola. Para a preparação dos muros e colocação das

vigas, foi necessária uma semana de trabalho, pois foi necessário retirar o teto 

anterior, além de dar a inclinação necessária para o escorrimento de água e chuva e a 

preparação para a colocação das vigas metálicas.A colocação das vigas foi muito 

simples pela escolha do material, pois as vigas metálicas nas dimensões colocadas 

pesam 4,46k/ml, o que cada viga pesou aproximadamente 14 quilos, o que facilitou 

sua instalação.

2. Cada componente Domozed pesou, em média, 25 quilos, o que também facilitou 

reativamente sua colocação, pois o próprio pedreiro colocou os componentes com 

seu ajudante passando-as por baixo.

3. Observou-se que os participantes não tinham confiança de caminhar sobre as peças 

de Domozed, devido à aparência frágil pela espessura de 2,5 cm. Apenas 

caminharam com confiança quando a malha eletrosoldada foi colocada. O problema 

ocorreu depois, porque esqueceram da fragilidade das peças e, ao caminhar 

carregando o recipiente de concreto e deixando-o cair sobre a peça, fraturaram 

algumas, incluindo uma que quebrou-se completamente e caiu, sem ocasionar 

nenhuma acidente. Entretanto, o fato mencionado acarretou várias peças fissuradas 

que tiveram que permanecer desta forma, pois só foram detectadas quando 

revisamos o teto pela parte inferior, como se observa na figura 7.1, gráfico C e 

figura 7.4;
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4. As peças fissuradas ficaram fixadas pelo concreto da capa de compressão o que não 

representa nenhum risco, entretanto, afetaram a estética.

5. o consumo de concreto para a capa de compressão foi de aproximadamente 60% do 

que se necessitaria para construir um teto convencional de concreto armado, o que 

representou uma redução significativa em relação à preço, uma vez que no lugar de 

1,8 m3, utilizou-se 1,0 m3, que consumiu 9 sacos de cimento de 50 quilos, além da 

utilização de 12 m2 de malha eletrosoldada e 3 quilos de arame recozido.

6. Importante observar que o sistema não utiliza forma para suportar o cimento fresco, 

o que representa uma grande vantagem, visto que depois de colocar a capa de 

compressão, o espaço pode ser ocupado sem nenhum problema, enquanto que o 

sistema convencional de concreto armado exige sete dias para retirada da forma, 

além dos dias para colocar e retirá-la, o que significa que este espaço fica sem 

utilização por 10 dias. Isto sem colocar nenhum aditivo para acelerar a cura do 

concreto.

Figura 7.4 – fissuras produzidas no teto Domozed, durante a colocação da capa de 
compressão  superior.
Fonte: Castañeda Nolasco
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A B C

Figura 7.5 –Espaço recoberto com o sistema Domozed, antes de colocar a capa de 
compressão, na foto B, e depois de colocada a capa de compressão, foto A y C.
Fonte: Castañeda Nolasco

7.1.1.6 Conclusão

Os estudos sugerem que o sistema de teto Domozed apresentam as seguintes 

vantagens:

.

1. O sistema é possível de ser aplicado em um processo de autoconstrução assistida, 

pois os componentes podem ser fabricados facilmente, depois de uma capacitação 

mínima, devido a não requerer mão-de-obra especializada.

.

2. É econômico, pois reduz consideravelmente o consumo de materiais, 

principalmente o cimento e o aço, comparado com o parâmetro adotado.

.

3. Não requer a utilização de forma, o que representa uma redução considerável de 

mão-de-obra e custos.

4. O espaço a ser coberto pode ser utilizado de imediato, depois de colocada a capa 

de concreto de compressão.
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5. É importante salientar que se trata de um processo no qual os componentes podem 

ser pré-fabricados e armazenados durante o tempo necessário, o que permite a 

continuidade construtiva que este classe social pratica desde a construção da fase 

de cimentação e paredes, pois ao aspirar construir um teto de concreto armado, 

esse processo se detém por tratar-se de um sistema que exige um investimento alto

em um curto período de tempo, o que é muito importante à aplicação dessa lógica 

construtiva, principalmente para quem não tem a possibilidade de investir dessa 

forma.

Pelo exposto, percebe-se a possibilidade de utilizá-lo no contexto de Tuxtla Gutiérrez, 

sempre e quando se corrijam os erros apresentados. Dentre os principais, dois ponto de 

deficiência devem ser atendidos:

1. Reduzida capacidade contra impactos, o que exige cuidados para a colocação de 

uma capa de compressão..

2. A dimensão das vigas, tanto de concreto recomendadas no manual, como as 

metálicas utilizadas, está superdimensionada para esta separação entre vigas, 

condicionado pelo tamanho da peça, o que convém uma maior dimensão da peça.

Entretanto, é necessário fazer um estudo para verificar a possibilidade de um novo 

dimensionamento, pela impacto que se teria em outras variáveis nas quais são vantagens 

nesta situação.
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7.1.2 PROCESSO CONSTRUTIVO DO SISTEMA DE TETO DOMOTEJ

7.1.2.1 Descrição do componente para o teto adaptado Domotej

O objetivo de melhorar a transferência que inicialmente se observou no 

programa 10x10, levou-nos a definir o processo de pré-fabricação do componente 

Domotej, mantendo sempre a necessidade de este ser de fácil realização e com materiais 

possíveis de serem adquiridos na localizada de execução, a um custo menor do que o 

convencional, neste caso na cidade de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seguindo os conselho 

de Carlos González Lobo2, de gerar processos onde, não apenas os homens, por sua 

capacidade física natural que permite fazer trabalhos pesados, mas também a mulher 

possa participar ativamente, pois é recorrente que seja ela quem se encarregua de 

construir parte da sua habitação.

7.1.2.2 O componente de teto para habitação Domotej
.

Nesta parte do trabalho é exposto o processo construtivo correspondente à 

componente para o teto Domotej, assim como do sistema de teto do protótipo 

experimental de habitação construído em terrenos da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Autônoma de Chiapas, com o propósito de avaliar a proposta de teto.

Para melhorar a compreensão do grupo social com o qual se trabalhou 

posteriormente, desenvolveu-se um manual do processo construtivo de toda a casa para 

auxiliar a transferência tecnológica3.

.

  
2 Em conferencia realizada na Faculdade de arquitetura da Universidad Autónoma de Chiapas, México.
3 Pode consultar se o manual de construção  nos anexos.
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Em primeiro lugar, apresentam-se os materiais utilizados para a construção em 

geral, que são de fácil aquisição na localidade, sobretudo no meio urbano, condicionado 

pela cultura construtiva do contexto social. A figura 7.6 mostra os materiais 

industrializados que são comuns na cidade.

Figura 7.6 - Materiais industrializados, foto A, Cimento; foto B Perfile metálicos para 
colunas e vigas;  aço de 3/8” para reforço de paredes; foto C malha eletro soldada para 
reforço de concreto de compressão em teto. 
Fonte: Imagens tomadas de página web de provedor.                                                                              

Os materiais artesanais utilizados na construção foram o tijolo vermelho comum, de 125 x 

260 x 5 mm e o tijolo também em argila cozida, localmente denominado petatillo de 125 x 260 

x 25 mm (figura 7.7). O primeiro utilizado nas paredes da habitação e o segundo para a 

fabricação do componente do teto Domotej. Além dos materiais manufaturados, também foram 

utilizados os agregados naturais: areia,brita e pedra, provenientes de lojas de materiais de 

construção locais.

A B C

Figura 7.7 - Materiais artesanais, foto A y C, Petatillo, e um tijolo de 2.5 x 12.5 x 26 
cm.; Na foto B, o tijolo de 7cm, de espessura com as mesmas dimensões de ancho y 
largo.
Fonte: Castañeda Nolasco.
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O componente para o teto Domotej foi desenvolvido para ser fabricado por meio 

de um processo de autoconstrução. Este é um domo de base quadrada, com uma 

dimensão de 1000 mm x 1000 mm, de 35 mm de espessura e 60 mm de elevação na 

parte central. Foi fabricado com os seguintes materiais: petatillo (tijolo de barro 

cozido); arame recozido, como reforço perimetral; cimento, areia e água. Além de 

requer um molde composto de duas partes: a base quadrada, que pode ser de madeira, 

metal ou plástico rígido, e a forma de domo, que foi proposta com areia molhada, mas 

pode ser fabricado com argamassa de cimento e areia, metal, fibra de vidro, plástico 

rígido ou qualquer material que permita colocar os tijolos de maneira que dar-lhes a 

forma de domo. Requer, ainda, filme plástico como apoio no processo.

A ferramenta necessária no caso de autoconstrução: colher de pedreiro, molde, 

balde, pinça de corte e trena, além de pás para fazer a argamassa.

7.1.2.3 Pré-fabricação do componente para o teto Domotej

1. Requer a utilização de um molde para delimitar o perímetro da base quadrada, que 

pode ser de madeira, metal ou plástico rígido, no qual pode confeccionar-se para a 

elaboração de um ou vários componentes de teto Domotej.

1.000.04 0.04

0.04

1.00

0.04

A B

Figura 7.8- Gráfico A, Forma de madeira para o Domotej, em planta, Foto B, forma de 
madeira colocada sobre lona plástica para fabricar um Domotej.
Fonte: Castañeda Nolasco.
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2. Em caso de um processo de autoconstrução, coloca-se o molde em uma área limpa e 

plana, e preenche-o com areia formando um domo de 6 cm na parte central.

6 cm. 

A

B

4 cm.

4 cm.

C

Figura 7.9- Gráfico A, Forma para dar 6 cm. de elevação ao Domotej,  Foto B, molde 
de madeira com a forma de areia colocada sobre lona plástica para fabricar um Domotej.
Fonte: Castañeda Nolasco.

Sobre a areia coloca-se plástico afim de não aderir o petatillo com a areia. Sobre os 

extremos, colocam-se fios de qualquer material resistente (arame, corda, etc.) para 

poder levantar a peça quando esta secar.

A B

Figura 7.10- Gráfico A, Forma para fazer o Domotej com plástico por acima,  Foto B, 
molde de madeira com a forma de areia colocada sobre lona plástica para fabricar um 
Domotej e um plástico sobre a areia.
Fonte: Castañeda Nolasco.



162

4.- Coloca-se o petatillo em forma de espiral como mostra a figura 7.11.

Figura 7.11-Gráfico A, Colocação de petatillo em forma de espiral iniciando pelas
esquinas,  Foto B, Processo de colocação de petatillo em uma oficina de transferência 
em Guatemala, Foto C, Colocação de petatillo em uma oficina de transferência em 
Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.
Fonte: Castañeda Nolasco.

5.- Coloca-se o arame recozido perimetralmente, na medida do molde, trançado dois 
fios.

A B

Figura 7.12- Gráfico A, Colocação do arame perimetral de dois fios, Foto B, Detalhe 
da colocação do arame no perímetro do Domotej.
Fonte: castañeda Nolasco

6. Coloca-se argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 (6 latas de areia para um 

saco de cimento de 50 quilos) sobre o petatillo, aproximadamente 1,00 cm de espessura, 

tomando cuidado para que o arame perimetral seja totalmente recoberto.

A
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A B

Figura 7.13- Foto A, Colocação de argamassa cimento areia proporção1:3 sobre o
petatillo,  Foto B, Coberta de 1,00 cm. argamassa com espessura de 1 cm.  
Fonte: Castañeda Nolasco.

7. Posteriormente retirar-se a forma de madeira, limpando-a para poder fazer outra peça 

de Domotej.

A B

.

Figura 7.14- Foto A, Ao terminar de colocar a argamassa sobre o petatillo se retira a
forma de madeira, que pode ser utilizada novamente. Foto B, a peça domotej terminada 
para curar.
Fonte: Castañeda Nolasco.

8.-Para que a argamassa não perca umidade durante o tempo de cura, é importante 

cobrir a peça com um plástico colocando sobre ele algo pesado para que o vento não o 

levante.
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Figura 7.15- Fotos A e B, Mostram a colocação de uma lona plástica sobre a peça  
terminada o que permite sua cura pois impede a desidratação rápida e o torna possível 
em 12 horas.
Fonte: Castañeda Nolasco.

9.-Passadas 12 horas pode-se levantar as peças e colocar em uma área sombreada para 

que continuem curando, sempre no sentido vertical, apoiadas umas nas outras, de 

maneira que não deslizem e quebrem.

A B

Figura 7.16- Fotos A e B, Mostram a colocação das peças Domotej, depois de 12 horas 
sobre a forma de areia molhada, de preferência em uma área com sombra.
Fonte: Castañeda Nolasco.

15.- Devido ao peso de cada peça, entre 70 a 74 quilos, para movimentá-la de lugar faz-

se necessário duas pessoas, carregando a peça com cuidado para não rompê-la, como é 

mostrado na figura 7.17.
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Figura 7.17- Fotos A e B, Mostram a forma de carregar as peças Domotej, 
preferentemente deve ser com a peça na posição vertical.
Fonte: Castañeda Nolasco.

É importante mencionar que a fabricação artesanal das peças Domotej pode ser mais 

ágil, considerando um processo em série, como é apresentado na continuação.

A B

Figura 7.18- Fotos A e B, Mostram a forma de fabricar em serie as peças Domotej, o 
que permite uma otimização  do tempo, sem necessidade de mão-de-obra qualificada.
Fonte: Castañeda Nolasco.

7.1.2.4 Resultados

I. Na fabricação dos componentes para o teto Domotej não foi observado nenhum 

problema, pois foi realizado por todas as pessoas a quem foi ensinado e o processo 

permite que uma única pessoa possa elaborar uma peça, sem necessidade de 

ajudante.
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II. Para realizar os componentes fabricam-se moldes individuais que requerem apenas 

uma superfície plana, plástico, areia ou terra e os moldes de madeira ou outro 

material disponível.

III. É importante enfatizar que um Domotej equivale a fabricar 3 Domozed pela 

mesma área. Isto se deve à idéia de otimizar o uso das vigas, reduzindo o número 

delas no momento da construção do teto.

IV. Ainda que o molde proposto para a autoconstrução dos componentes seja de terra 

ou areia molhada, no caso de organizar-se uma cooperativa ou uma pequena 

unidade produtora podem fazê-lo de diversos materiais, desde que seja colocada 

argamassa sobre a base de areia ou terra, até fabricar os domos de bases de fibra 

de vidro, plástico etc, o que também permitiria a otimização do espaço de 

trabalho, pois podem fazer pilhas verticais de peças pré-fabricadas esperando o 

tempo de cura.

V. Ainda que se tenha desenvolvido um manual para ensinar a fabricar as peças de 

Domotej, é mais eficiente o ensino direto por alguém que saiba fazê-lo, pois basta 

que uma única pessoa que queira aprender o processo observe e depois repita a 

ação.

VI. Foi calculado o rendimento na fabricação de peças Domotej, obtendo-se os 

seguintes tempos: para fabricar a primeira peça, incluindo o tempo de ensino e de 

familiarização com os materiais, foram requeridas duas horas. Entretanto, este 

tempo é apenas no início, pois posteriormente, quando o processo já foi aprendido 

e se dispõe do material e do espaço necessários, uma dupla requer, em média, 15 

minutos para a elaboração de uma peça. Cabe ressaltar que este tempo foi 

confirmado com a fabricação de várias peças em um turno de oito horas,  que 

significa que a dupla se organiza preparando os materiais necessários, assim como 
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as porções de areia molhada e otimizam o tempo utilizado para preparação e 

aplicação da argamassa de uma só vez em todas as peças preparadas na jornada.

Com base no exposto, calculamos um rendimento no primeiro dia de 24 peças, em 

oito horas por uma dupla. O que equivaleria a montar 72 peças Domozed. 

Entretanto, cada peça deve curar coberta com plástico durante 12 horas para que não 

perca umidade e endureça corretamente. Ao descontar o tempo de coleta das peças 

fabricadas no dia anterior, que consume tempo e reduz o rendimento, porém o 

primeiro dia necessita-se fazer os moldes antes de poder colocar os petatillos, e do 

segundo dia em diante os moldes são totalmente utilizáveis. Eventualmente algum 

dos moldes deve ser refeitos, porém o rendimento não é afetado quando calculado a 

produção de uma semana. Portanto, em comum acordo com o contexto social temos 

definido que o rendimento é de 16 peças para uma jornada de oito horas para duas 

pessoas, com mão-de-obra não qualificada. O que equivale a elaborar 48 peças 

Domozed no mesmo tempo, o que implica um rendimento 3 vezes maior.

VII.O ponto anterior é importante se for fundada uma pequena empresa ou cooperativa, 

entretanto este rendimento também oferece a possibilidade de tempo de descanso 

para os autoconstrutores, pois ao contar com poucos recursos podem elaborar as 

peças pouco a pouco e reduzir o custo de oportunidade de seu tempo.

VIII. O consumo de materiais é fácil de ser controlado. Para a fabricação de uma peça é 

requerido 24 peças e meia de petatillo, 18 litros de areia, um sexto de saco de 

cimento, equivalente a 8,33 kg para uma peça, igual a 4,17 kg a menos do que 

consomem 3 peças de Domozed, 9 m de arame, 12 litros de água e não é gerado 

desperdício de materiais.
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7.1.2.5 O PROCESSO CONSTRUTIVO DO TETO DOMOTEJ

Ainda que para a elaboração do teto Domotej, contruiu-se um protótipo 

experimental de habitação. Neste subcapítulo será exposto apenas o processo 

construtivo do teto. O processo completo pode ser apreciado no manual apresentado nos 

anexos.

O teto construído é de uma habitação projetada para abrigar uma família, ainda 

de acordo com a política do Instituto de Habitação do período do governo anterior que 

apenas aceitava propostas para habitações de baixo custo de no máximo 36 m2 de 

construção.
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Figura 7.19- Planta arquitetônica de protótipo experimental avaliada 

Fonte:Castañeda Nolasco

O teto foi colocado sobre uma estrutura metálica de perfil Mon-Tem, ou perfil 

“C”, de 5 cm de largura por 15 cm de altura e uma espessura 14, visto que na revisão 

estrutural foi percebido seu bom funcionamento, com uma separação entre vigas de 100 

cm, como mostra a figura 7.20.
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Figura 7.20- Estrutura do protótipo experimental.
Fonte: Castañeda Nolasco

As peças Domotej têm um peso entre 70 e 74 kg, o que necessariamente requer 

dois homens para poder carregá-la. Não obstante, em toda a América Latina considera-

se que os componentes devem pesar, no máximo, 100 kg para poder trabalhar com eles, 

sem a necessidade de utilização de equipamentos especiais.

No caso do protótipo da UNACH, os componentes de teto foram colocados 

manualmente, com o trabalho de 4 pessoas, que por meio de apoio em bancos de 

madeira e um andaime, levantaram as peças até colocá-las no lugar correspondente, 

como mostra a figura 7.21.

O processo de colocação, quando é um teto com beirais como o que se construiu 

na UNACH, deve-se iniciar colocando a primeira peça no extremo inferior e depois 

colocar as peças seguintes de maneira ascendente, com fim de que estas não deslizem, 

visto que no extremo da viga solda-se um apoio metálico que segura a primeira peça e o 

empuxo das seguintes.
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A B

C D

Figura 7.21- Colocação de componente de teto Domotej, sem necessidade de 
equipamento especial
Fonte: Castañeda Nolasco 

Uma vez colocados todos os componentes Domotej, coloca-se uma malha 

eletrosoldada e amarra-se com arame recozido nos apoios soldados à viga, para reduzir 

o esforço cortante. Posteriormente, coloca-se uma capa de compressão de concreto 

armado de 3 cm de espessura, medido na parte mais alta do domo. Para melhorar a 

resistência a infiltrações, coloca-se um impermeabilizante integral, que não afete a 

malha de aço e cobre-se com plástico para evitar a rápida perda de umidade, sem molhar 

constantemente.

A CB

Figura 7.22- Colocação de malha de reforço e capa de compressão sobre o Domotej
Fonte: Castañeda Nolasco.
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7.1.2.6 Resultados

I. No processo de construção não se trabalhou por processo de autoconstrução, como no 

caso da construção do teto Domozed. Neste caso, a mão-de-obra foi contratada.

II. Construiu-se um teto de 44 m2, com mão de obra contratada. Foram fabricadas 42 

peças de Domotej, além dos respingadores laterais para o escoamento da água de 

chuva.

III. Cada componente Domotej pesou entre 70 a 74 kg, . Desta forma não precisou 

equipamento especializado para a sua colocação.  

IV. Neste caso, não houve problema em caminhar sobre as peças. Devido a sua 

consistência robusta, os trabalhadores confiaram trabalhar sobre as peças mesmo antes 

de colocar a malha.

V. Não houve nenhuma situação de insegurança, nem apareceu fissura nas peças..

VI. O consumo de concreto para a capa de compressão foi de aproximadamente 75% do 

que seria necessário para construit um teto convencional de concreto armado, o que 

representou redução menor que no caso do Domozed, o que também tem impacto no 

preço do teto, devido à redução no consumo de materiais.

VII. É importante observar que o sistema não utiliza forma para suportar o concreto fresco, 

da mesma maneira percebe-se como grande vantagem o fato de que, depois da 

colocação da capa de compressão, o espaço pode ser ocupado sem nenhum problema, 

enquanto que no sistema convencional de concreto armado exige sete dias para 

retirada da forma, além dos dias para colocação e retirada, o que significa que este 

espaço fica sem uso por 10 dias. Isto sem colocar nenhum aditivo para acelerar a cura 

do concreto.

VIII. A não utilização de forma reduz a quantidade de mão-de-obra, tanto para colocação 

quanto para retirada da mesma.
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IX. Outra vantagem é que o sistema de teto não necessita de acabamento final na parte 

inferior, pois o tijolo aparente funciona esteticamente bem, já que culturalmente é 

aceito, o que também tem impacto no preço final do teto.

X. No concreto da capa de compressão foi colocado um aditivo para impermeabilizá-lo 

integralmente , o que lhe conferiu acabamento de forma a percebê-lo como qualquer 

outro teto comumente utilizado de concreto armado.

7.1.2.7  Conclusão

Os resultados das análises do sistema de teto Domotej sugerem as seguintes 

vantagens:

6. Este sistema é prático para ser aplicado em um processo de autoconstrução assistida, 

pois os componentes podem ser fabricados facilmente após uma capacitação 

mínima, visto que não requer mão-de-obra especializada.

7. É econômico, pois reduz consideravelmente o consumo de materiais, principalmente 

o cimento e o aço, comparado com o parâmetro adotado.

8. Não requer a utilização de formas, o que resulta na redução considerável de mão-de-

obra e de custos.

9. O espaço recoberto pode ser utilizado de imediato após a colocação da capa de 

compressão.

10. É importante salientar que trata-se de um processo no qual os componentes podem 

ser pré-fabricados e armazenados durante o tempo necessário, o que permite a 

continuidade construtiva que esta classe social pratica desde a construção na fase de 

cimentação até as paredes, mas aspiram construir um teto de concreto armado. Esse 

processo se detém por tratar-se de um sistema que exige uma investimento alto em 
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um curto tempo, o que é importante na aplicação dessa lógica construtiva, 

principalmente para quem não tem a possibilidade de investir em pouco tempo.

11. O Domotej tem uma ampla capacidade de absorção de impacto. Ainda que não se 

tenha estudo formal sobre este aspecto, em nenhum momento foi percebida situação 

de desconfiança por parte dos trabalhadores, nem fissuras posteriores.

12. A dimensão das peças Domotej permitiu otimizar o funcionamento das vigas 

utilizadas, o que amplia o benefício da redução dos custos.

13. Este sistema de teto integra as aspirações da classe social em foco, pois utiliza 

materiais considerados representativos no melhoramento social, garantindo 

segurança, tendo aparência exterior de um teto convencional de concreto armado, 

mantendo uma estética aceitável para a cultura contextual por herança colonial na 

qual o tijolo aparente é importante e é prático por proceder de um processo 

construtivo similar para ser trabalhado e investindo seus recursos em tempo pelo 

método de autoconstrução assistida.
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7.2 COMPORTAMENTO MECÂNICO DO ELEMENTO DOMOTEJ.

Estão descritos, a seguir, os procedimentos adotados para a avaliação da 

resistência estrutural do elemento Domotej sob carregamento centrado, aplicado 

verticalmente. 

7.2.1CONSTRUÇÃO DO ELEMENTO DOMOTEJ.

Na figura 7.23 estão apresentados os procedimentos para a execução do 

elemento que foi ensaiado e, posteriormente, são descritas as operações para sua 

avaliação estrutural, na qual foi submetido ao carregamento por meio de uma prensa 

hidráulica (universal). 

A C

D E F G

B

Figura- 7.23, Construção do elemento Domotej para ser ensaiado; na foto A, 
Colocação da areia; na foto B, Posicionamento dos tijolos; na foto C, Argamassagem; 
na foto D, Componentes terminados; na foto E e F, Colocação de armadura metálica 
para capa de compressão; na foto G, Componente com capa de compressão concretado, 
pronto para ser ensaiado.
Fonte: Castañeda Nolasco.
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7.2.2 CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA ESTRUTURAL A PARTIR DO 
COMPONENTE DOMOTEJ.

O sistema desenvolvido, a partir da associação do Domotej com outros  

elementos resistentes, permite que se obtenha um sistema estrutural possível de 

utilização em lajes de cobertura ou entre pavimentos. 

O sistema desenvolvido fica, assim, constituído a partir de quatro componentes: 

1. Viga autoportante que pode ser pré-fabricada de madeira, aço ou concreto armado e 

projetada por método convencional respectivo;

2. Componentes pré-fabricados que funcionam como “caixão perdido”, caracterizado 

como Domotej, o qual é resultado da adaptação do componente Domozed, conforme 

foi colocado anteriormente;

3. Capa superior de compressão, em concreto armado, fundido no próprio local e que 

funciona como elemento integrador de todos os componentes que integram o 

sistema estrutural; 

4. Viga perimetral ou de borda, também fabricada com os materiais citados, que deverá 

confinar as vigas autoportantes.

Nas figuras 7.24 e 7.25 está representada a montagem dos componentes 

Domotej sobre as duas vigas autoportantes, que no caso em questão foram de aço 

perfilado, de seção “C”. Aparece à esquerda da figura “A” o componente posicionado 

sobre a longarina metálica e uma armadura lateral que tem a função de garantir o 

engastamento dos vários componentes entre si, depois de realizada a capa de 

compressão vista na figura “B”, constituída por concreto armado.
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B´

Anglas ½ de d iâmetroAnglas ½ de diâmetro

A B

Figura7.24- Posicionamento do componente Domotej sobre longarina metálica, com e 
sem capa de compressão. 
Fonte: Castañeda Nolasco

100 cm
Morteiro cimento-areia
Concreto 200 Kg/cm2

Tijolo cerâmico

Vigas metálicas de apoio

Anglas  ½ ” de diâmetro

12.50
cm6.0
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Figura 7.25- Corte transversal do Domotej, aonde se mostra a ancoragem entre a viga 
“C” e a capa de compressão.
Fonte: Castañeda Nolasco

O Domotej é produzido na forma de um quadrado com lado de 96 cm, o que 

permite uma separação entre vigas metálicas de 100 cm medidos segundo os eixos. 

Há uma clara diferença do Domotej com outros elementos comuns utilizados 

convencionalmente como as lajotas cerâmicas, de cimento e areia, ou de materiais 

recuperáveis, os quais requerem um menor distanciamento entre vigas, e o que faz 

incrementar o número de vigas metálicas, necessárias para construir o elemento de laje 

de cobertura ou de piso. 

O coerente funcionamento estrutural do Domotej, se comprovou no ensaio 

experimental, atendendo as exigências da norma mexicana NMX-C-406-1997-
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ONNCCE “Industria de la construcción - sistemas de vigueta y bovedilla y 

componentes pré-fabricados similares para losas - especificaciones y métodos de 

prueba”, que especifica o seguinte:

• Os componentes portantes (vigas) devem garantir uma continuidade estrutural para que 

os sistemas de viga e lajota e pré-fabricados similares se posicionem devidamente com suas 

extremidades apoiadas sobre as vigas com um mínimo de: 2 cm para os sistemas que são 

engastados por meio da capa de compressão, pela qual existe continuidade entre os materiais 

constituintes; e 5cm para os sistemas simplesmente apoiados e sem ancoragem.  (ONNCCE, 

2005)4

Dependendo do tipo de material com o qual é fabricada a viga de apoio do elemento 

domotej (no caso presente uma viga metálica de seção “C”), a ancoragem  é constituída 

por uma barra se seção quadrada de ½ polegada, soldada à viga em forma dentada, 

conforme a Figura 7.24. Esta forma de ancoragem permite a continuidade estrutural ao 

se ligar com a armadura de aço do reforço e a capa de compressão, sendo suficiente os 2 

cm para o apoio do componente Domotej.

• Os componentes devem permitir, mediante seu adequado projeto geométrico, a 

penetração do concreto nos espaços entre os componentes do sistema estrutural, ou seja, 

entre o componente utilizado como caixão perdido (domotej) e o elemento portante, no caso 

a viga metálica de seção “C”, durante o lançamento do concreto, com exceção dos  sistemas 

que não requeiram a seção de concreto com fins estruturais (Ibid).

• O angulo formado entre as faces do componente apoiado sobre viga deve ser inferior a 

45 o, formando uma cunha para melhoria do engastamento junto ao concreto da capa de 

compressão. Outra possibilidade seria dar uma forma côncava à face lateral do componente 

para formar um bulbo com o fim de ampliar a área de engastamento. Isto não é necessário 

no caso de se usar conectores metálicos como os que foram aplicados neste sistema (Ibid).

• A norma ainda especifica que quando os componentes usados como caixão perdido são 

constituídos por espuma de poliestireno ou outro material leve e susceptíveis ao fogo, 

devem ser protegidos da ação do calor por meio de materiais incombustíveis, isolante ou 

retardantes à ação do fogo, podendo ser aplicados diretamente à superfície da laje ou 

indiretamente com a construção de um forro de acordo ao estabelecido pelos regulamentos 

de construção vigentes (Ibid).

  
4 Organismo Nacional de Normalização e certificação da construção e edificação,  S.C.  
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No caso presente, o uso do componente Domotej possibilita a penetração do 

concreto da capa de compressão, integrando-se assim com a viga por meio dos 

conectores metálicos.

Devido a que o componente Domotej é produzido com tijolos maciços de barro 

cozido e argamassa de cimento e areia, não é suscetível ao ataque do fogo, dispensando 

a utilização de materiais incombustíveis ou isolantes para sua proteção.  

• A norma especifica ainda que o concreto aplicado na obra deva ter  uma resistência de 

compressão mínima de 19,6 MPa (200 kg/cm2), e granulometria máxima do agregado 

graúdo em 19 mm (3/4"), sendo necessária sua vibração visando assegurar o perfeito 

adensamento do concreto bem como a penetração entre os espaços presentes entre os 

componentes do sistema (Ibid).

O sistema desenvolvido atende aos requisitos da norma, pois permite a solidarização da 

capa de compressão integrada ao sistema.

• A norma especifica também que o sistema de lajes deve resistir a todas as cargas de 

projeto, exigidas nos regulamentos de construção correspondentes a cada região do país.  O 

sistema de lajes deve ser capaz de suportar a carga total de projeto, segundo os fatores de 

carga estabelecidos no regulamento de construção correspondente da região na qual se 

edifica.  A deformação (flecha) do sistema de lajes medida com relação ao plano horizontal 

e para  a carga de serviço não deve exceder de L/360, onde L é a distancia entre centros de 

apoios expressada em centímetros. Para cargas de longa duração deve-se garantir que a 

flecha atenda à deformação a longo prazo, especificada no regulamento de construção 

correspondente (Ibid).

Devido a esta exigência anterior tal condição não depende dos componentes propostos 

(domotej) e sim das vigas portantes as quais devem ser calculadas da maneira 

convencional.

• A norma especifica que as cargas mínimas de projeto sobre as lajes para uso 

habitacional devem suportar uma carga concentrada de 981 N (100 kg) no centro do vão  

entre dos elementos portantes (vigas, placas, etc), ou de 1.471,5 N (150 kg) atuando na 

metade do vão livre do elemento portante (em substituição à uma carga uniformemente 

distribuída).   Em escritórios e laboratórios  as cargas anteriores serão de 1.471,5 N (150 kg) 

y 4.905 N (500 kg) respectivamente. Para estacionamentos de veículos a carga aplicada 

deve ser de 14 .715 N (1500 kg) no ponto mais desfavorável.  (Ibid).
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A carga que deve suportar a laje proposta, no caso desta ser  utilizada  em uma 

habitação, é suportada amplamente conforme se observa na  tabela 7.1, que apresenta os 

resultados obtidos experimentalmente, inclusive atende todos os tipos de usos que a 

norma exige (escritórios, laboratórios e estacionamentos). 

• A norma também especifica espesuras m´nimas para os elementos que compõem o 

sistema: devem ser de no mínimo L/25 e em sacadas (balcões)  a extensão livre em balanço 

é de L/10.  (Ibid).

Para a situação anterior se propõe vãos de 300 cm. devido a que o regulamento de 

construções de Tuxtla Gutiérrez, em seu artigo 145, cita que o vão mínimo de um 

compartimento habitável   deve ter dimensões de 270 cm x 270 cm,  o que por sua vez é 

aceito pela Norma técnica de vivienda INFONAVIT5 .

Para o caso da espessura das lajes de cobertura ou entre pavimentos, 

considerando  o mesmo vão de 300 cm, e ao ser dividido por 25, nos dá uma espessura 

do sistema de 12 cm, o que é atendido pela proposta presente. Como se verifica na 

figura 7.25 vista anteriormente, onde se consta suas características, dimensões e os 

materiais constituintes, resultando numa espessura de 12.5 cm. 

Para o caso dos balcões (Lv), os mesmos 12.5 cm de espessura, podem ser 

utilizados teoricamente,  até 125 cm de comprimento da mesma, coisa que praticamente 

nunca sucederá pois na moradia deste tipo os balcões mais comuns vão de 0 a 60 cm.

De acordo a mesma norma NMX-C-406-1997-ONNCCE, a laje de compressão 

ou capa de compressão para o vão de uma moradia proposta (300 cm) deverá ser de 3 

  
5 INFONAVIT (Instituto Nacional para el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores), 
Esta Norma reconhece e apoia o desenvolvimento urbano das diversas localidades em que o INFONAVIT 
financia aos trabalhadores para a aquisição de suas moradias, observando como instrumento a ser 
atendido nos conjuntos habitacionais, os regulamentos, normas e leis estatais e municipais de 
desenvolvimento urbano, meio ambiente e construção, assim como um mínimo de requisitos da 
INFONAVIT que permitirão aos mutuários que  contem com uma moradia digna. 
(http://www.infonavit.gob.mx/inf_general/m_juridico/norma_tecnica_vivienda.shtml, 2008.)
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cm, quando  a estrutura for menor de 13 m de altura e seja apoiada em paredes. Isto é 

atendido totalmente pela proposta, mantendo-se os 3 cm na parte central do componente  

Domotej, pois sua geometria na forma de cúpula possibilita a capa de compressão 

incremente sua espessura quanto mais próxima se encontra da viga de apoio. ver figura 

7.25

Considerando todo o disposto anteriormente e com base na experimentação se 

demonstra que a proposta de cobertura e também de laje entre pavimentos é viável 

tecnicamente e pode ser construída, pois atende plenamente as exigências com relação à 

resistência  estrutural exigida pelas normas, excedendo sua capacidade resistente para as 

cargas que se verificam nas coberturas das moradias como também tem sua utilização  

viabilizada para outros usos como de escritórios, estacionamentos, etc, condições estas 

que teriam reduzidos seus custos de construção caso fosse adotado este tipo de 

alternativa construtiva.   

A resistência obtida experimentalmente, quando se promove o uso deste sistema 

para cobertura de moradias, excede as exigências da norma (NMX-C-406-1997-

ONNCCE) e poderia ser otimizada, de modo a minimizar o consumo de materiais e, por 

conseguinte o custo total da construção, todavia as normas não permitem que se 

reduzam as dimensões como espessura total, altura da capa de compressão, e resistência 

do concreto. Levando-se isto em conta, na presente pesquisa se mantém atendidos todos 

os parâmetros de norma, embora para estudos futuros possam ser propostas alternativas 

de otimização e desenvolvimento.

Desta forma, e atendendo aos requisitos da norma citada, permite-se utilizar o 

sistema desenvolvido para diferentes opções de uso. Para isto se faz necessário o 

coerente projeto e dimensionamento das vigas autoportantes e a capa de compressão 

para cada uso específico.  
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7.2.3 MÉTODO DE AVALIAÇÃO: 

A determinação da resistência do elemento empregado no sistema Domotej foi 

procedida considerando a carga que o elemento suporta até a ocorrência da ruptura. 

O equipamento utilizado neste ensaio constou de uma Máquina Universal de 

Ensaios existente no laboratório da Faculdade de Engenharia da Universidade 

Autônoma de Chiapas (UNACH), marca Forney, modelo LT – 1150, composta com 

célula de carga de capacidade variando de 150, 75, 30, 15, 7,5 e 3 tf. 

Em função do espaçamento disponível entre as barras de tração da prensa, que 

compreendem seu pórtico de reação, foi necessária a diminuição das dimensões 

originais do componente Domotej.

Deste modo os componentes experimentais analisados passaram a ter dimensões 

de 700 mm x 700 mm, sendo que as suas medidas originais são de 1000 mm x 1000 mm 

(entre eixos) para sua montagem sobre as longarinas metálicas que compõem o sistema 

ora desenvolvido.

Na figura 7.26 está disposta a seqüência  de operações para o ensaio realizado 

com o protótipo.

7.2.4 ETAPAS DA EXECUÇÃO DO ENSAIO

O elemento submetido ao ensaio foi posicionado entre os pórticos da prensa, sobre a 

mesa, tomando-se o devido cuidado para obter apoio apenas nas suas bordas 

correspondentes ao elemento (viga “C” ) da longarina metálica. Nos pontos de contato 

entre o componente e a mesa da prensa foi colocada uma barra de aço de seção circular 

com diâmetro 12,7 mm, que teve a função de servir como rótula. 



182

Barra circular de apoio Barra circular de apoio 

A B

Figura 7.26- Nas fotos A e B mostra o posicionamento do elemento na mesa sobre as 
duas barras circulares para as rótulas.
Fonte: Castañeda Nolasco

A B C

Figura 7.27- Seqüência para posicionamento do componente a ser ensaiado, nas fotos 
A, B e C, se mostra a colocação da placa de aço de 1 polegada de espessura que 
distribua a carga de compressão
Fonte: Castañeda Nolasco

Trinca Trinca

A B C

Na Figura 7.28- Nas fotos A e B, está  apresentado o elemento após a abertura das 
primeiras fissuras, decorrentes do carregamento efetuado.
Fonte: Castañeda Nolasco
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A B

Figura 7.29- Vista do componente submetido ao ensaio, com as fissuras e a seção 
transversal de ruptura, passando pelo centro do componente. Fotos A e B mostra a  
Seção rompida do elemento após a carga última a que foi submetido no ensaio.
Fonte: Castañeda Nolasco.

Na Tabela 7.1 estão apresentados os resultados obtidos com os cinco exemplares 
que foram ensaiados.

Tabela 7.1: Resultados obtidos no ensaio estrutural nos componentes experimentais. 
Fonte: Castañeda Nolasco

Resultado do ensaio nos elementos de 75x75 cm

Dimensões 
do elemento 

75x75 cm

Carga 
primeira 

fissura (Kgf)

Momento de 
fissuração 

(Kgf.m)

Carga de 
ruptura 

(Kgf)
Momento 

último (kgf.m)

1 2.250 844 10.250 3.844
2 1.750 656 9.000 3.375
3 1.750 656 13.000 4.875
4 3.000 1.125 10.000 3.750
5 3.000 1.125 15.000 5.625

Somatoria 11.750 4.407 57.250 21.469
Media 2.350 881 11.450 4.294

Na Tabela 7.2 estão apresentados os valores calculados com base na tabela de 

resultados experimetais, segundo a modulação compatível com o espaçamento entre as 

vigas metálicas de seção “C”  pertencentes ao subsistema estrutural proposto no 

presente trabalho. 
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Tabela 7.2 Cálculo das cargas para elemento com dimensão de 100 cm x 100 cm
Fonte: Castañeda Nolasco

Resultado calculadas nos elementos de 100x100 cm

Dimensões 
do elemento 
100x 100 cm

Carga 
primeira 

fissura (Kgf)

Momento de 
fissuração 

(Kgf.m)
Carga de 

ruptura (Kgf)
Momento 

último (kgf.m)

1 1,688 843.75 7,688 3844
2 1,313 656.25 6,750 3375
3 1,313 656.25 9,750 4875
4 2,250 1125 7,500 3750
5 2,250 1125 11,250 5625

Somatoria 8,813 4406.25 42,938 21469
Media 1,763 881.25 8,588 4294

7.2.5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Na execução do ensaio, com a aplicação de carga vertical na parte superior do 

componente Domotej, pode-se perceber que a ruptura do componente não ocorre 

repentinamente. Observa-se que a partir de determinada carga aplicada aparece a 

formação de uma fissura visível a olho nu, todavia o componente mantém-se intacto. 

Isto pode ser verificado pela tabela 3.1, por meio dos valores da carga de fissuração, a 

qual corresponde a aproximadamente 20% da capacidade de carga de ruptura.

A armadura de reforço existente na borda inferior do componente Domotej 

permite que a carga aplicada seja incrementada até o limite de sua resistência à tração. 

Esta armadura é constituída apenas por um arame cuja função original foi apenas a de 

permitir o transporte e posicionamento do componente durante a montagem.

Na condição de trabalho, após o componente ser colocado sobre as vigas de 

apoio e aplicada a capa de compressão, esta armadura perimetral pode ser 

desconsiderada totalmente, pois os componentes Domotej adjacentes é que irão oferecer 

resistência à tendência de abertura horizontal do arco da abóboda. 
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O comportamento estrutural do sistema construtivo constituído pela laje 

composta pelos componentes Domotej apresenta semelhança com uma laje nervurada 

de concreto armado. Após a concretagem da capa de compressão, as nervuras existentes 

nas bordas de cada componente Domotej transmitem para as vigas metálicas uma parte 

significativa da carga vertical aplicada.

No ensaio individualizado do componente Domotej, e que foi realizado por meio 

da máquina universal de ensaios, não se tem a contribuição dos componentes 

adjacentes. Considerando tal contribuição, o comportamento do componente vai superar 

ainda mais as exigências da norma vigente. 

Como contribuição para futuros trabalhos, uma proposta seria o ensaio de todo 

um painel de laje montada para uma área determinada, o que ficou fora das metas deste 

presente trabalho.  

7.2.6 CONCLUSÃO  

O que pode ser concluído, portanto, da análise e comportamento do componente 

ensaiado isoladamente, é que se o componente isolado supera com larga margem as 

exigências normativas, é de supor que o sistema como um todo irá oferecer uma grande 

capacidade de carga para os vãos normais encontrados nas moradias propostas neste 

estudo.
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7.3 O PREÇO

O variável preço na construção é, possivelmente, um dos mais importantes para 

a população em geral e mais ainda para a população de baixa renda, devido a sua 

condição de escassez de dinheiro, pois conseguir uma moradia adequada para o 

desenvolvimento familiar é um problema complexo, por tanto, quando a este setor da 

sociedade se propõe uma alternativa para melhorar a sua moradia, a primeira pergunta 

que faz é “quanto custa?, qual e o preço? ”, com a justificativa lógica de sua situação 

econômica. 

Portanto, se nosso objetivo é que a população aceite a nossa proposta de teto e se 

decida a construir a sua cobertura, é importante contar com dados que os aproxime a 

uma resposta real, no em tanto que seja relativo, devido aos fatores que intervierem em 

um cálculo exato. 

Com base no anterior em que este subcapítulo se expõe, de maneira a reportar, 

o preço dos materiais utilizados na fabricação dos componentes Domotej e do teto em 

conjunto, derivando um preço por metro quadrado que por sua vez se compara com o 

preço, na mesma situação, do teto mais comumente utilizado no contexto de estudo, o 

teto de concreto armado.  

Para o cálculo do preço por m2 de teto se consideraram os seguintes acordos:

1. O trabalho realizado, ainda que orientado a autoconstrução, deve contemplar a 

agregação do preço da mão de obra, a custo direto, o que significa que sem chegar a 

lucrar pelo trabalho desenvolvido, se contabilize o esforço da mão de obra. Mais 

ainda ao tratar-se de algum programa de participacão social específico.
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2. O rendimento de produto de peças Domotej se considerou de 16 peças por jornada, 

elaborada por dois trabalhadores que ganham um salário integrado de 180 pesos 

diários, equivalente a 18 dólares aproximadamente, este salário se refere a dois 

operários não qualificados

3. Os conceitos considerados para o pressuposto se observam na tabela 7.3

Tabela 7.3- Conceitos incluídos no pressuposto do teto Domotej6
Fonte: Castañeda Nolasco

COSTO SISTEMA DE TECHO DOMOTEJ UNIDAD: M²
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE PORCENTAJES

PETATILLO PZA 24.50 1.20$                    29.40$           10.26%
ARENA DE RIO LATA 1.00 10.00$                  10.00$           3.49%
CEMENTO GRIS KG 4.17 1.80$                    7.51$             2.62%
ALAMBRE RECOCIDO KG 0.33 12.00$                  4.00$             1.39%
M. O. ELABORACION DOMOTEJ JOR 0.0625 180.00$                11.25$           3.93%
MONTEN 2" X 6" CAL 14 M 2.43 53.33$                  129.52$         45.20%
M. O. COLOCACION MONTEN JOR 0.1234 180.00$                22.21$           7.75%
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 M² 1.00 10.00$                  10.00$           3.49%
MORTERO CAPA DE COMPRESION M³ 0.04 1,115.83$             44.63$           15.58%
M. O. COLOCACION MORTERO JOR 0.10 180.00$                18.00$           6.28%

TOTAL 286.51$         100.00%

Pelo anterior o pressuposto considerado é de 286.5 pesos mexicanos por m2 de 

teto Domotej, equivalente a 27.28 dólares.

O anterior não tem importância se não se compara com o preço do sistema de 

teto convencional de concreto armado, que nas mesmas condições de preço direto por 

m2, foi calculado o custo de 510.87 pesos mexicanos,  equivalente a 48.7 dólares, estes 

dados estão expostos na tabela 7.4 a diferença é de 21.42 dólares. Quase 44% menos 

que o preço do teto ao que aspiram a construir o grupo social em estudo.

  

6 Adicional ao exposto se desenvolveu um trabalho final de graduação do arquiteto Homero 
López Aguilar, com o pressuposto de uma moradia total, que aparece nos anexos, de onde se descreve 
cada um dos capítulos construtivos e entre estes o teto, com todas as análises que especifica a lei de obra 
pública do estado de Chiapas. Este trabalho foi dirigido por um especialista do ramo, o arq. Marco 
Antonio  Moreno Domínguez, e assessorado por Gabriel Castañeda Nolasco, sobre os aspectos técnico-
constructivos, devido ao desconhecimento da tecnologia aplicada no protótipo experimental.
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É importante mencionar que o objetivo não tem sido a obtenção de um menor 

preço, e sim um processo construtivo que possibilite a construção do teto no tempo e 

que integre as variáveis compreendidas nesta tese para aspirar a aceitação social.

Tabla 7.4- Tabela de conceitos integrados no preço direto por m2 de teto de concreto 
armado de 10 cm. de espessura.
Fonte: Castañeda Nolasco

CUADRILLA: 
ALBAÑIL+AYUDANTE+CABO+M.O.

JOR $458.19 / 2.000000 $229.10

Subtotal: MANO DE OBRA $229.10

HERRAMIENTA MENOR $229.10 0.030000 $6.87

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $6.87

BASICO ACERO #3 FY=4200 KG/CM2 $0.00 0.000000 $0.00

VARILLA CORRUGADA A.R. # 3 KG $15.45 1.050000 $16.22

ALAMBRE RECOCIDO No. 18 KG $10.67 0.030000 $0.32

Importe: $0.00 0.000000 $16.54
Volumen: $0.00 7.796050 $128.95
BASICO CONCRETO F'c=200 Kg/Cm  3/4" $0.00 0.000000 $0.00

CEMENTO GRIS NORMAL TON $1,750.00 0.369700 $646.98

ARENA M3 $133.33 0.532800 $71.04
GRAVA TRITURADA 3/4 M3 $200.00 0.645200 $129.04

AGUA M3 $37.50 0.242400 $9.09
Importe: $0.00 0.000000 $856.15
Volumen: $0.00 0.100000 $85.62
BASICO CIMBRA APARENTE LOSA
H=80CM

$0.00 0.000000 $0.00

CIMBRAPLAY PINO 16 MM (TRIPLAY
MARINO)

M2 $69.20 0.500000 $34.60

MAD PINO 3a POLIN       4"x4"x8 ' PT $5.63 0.867413 $4.88

MAD PINO 3a BARROTE 2"x4"x8 ' (4 usos) PT $4.64 0.286450 $1.33

MAD PINO 2a 1"X4" PT $4.96 1.324570 $6.57

CLAVO C/CABEZA 1"-2"-3"-4" PARA
CIMBRA

KG $11.14 0.251800 $2.81

ALAMBRE RECOCIDO No. 18 KG $10.67 0.048800 $0.52

DIESEL LTO. $5.52 0.600000 $3.31
Importe: $0.00 0.000000 $54.02
Volumen: $0.00 1.000000 $54.02
BASICO CIMBRA COMUN LIMITE LOSA $0.00 0.000000 $0.00

MAD PINO 2a 1"X4" PT $4.96 2.365500 $11.73

ALAMBRE RECOCIDO No. 18 KG $10.67 0.070400 $0.75

CLAVO C/CABEZA 1"-2"-3"-4" PARA
CIMBRA

KG $11.14 0.077700 $0.87

DIESEL LTO. $5.52 0.600000 $3.31
Importe: $0.00 0.000000 $16.66
Volumen: $0.00 0.378555 $6.31

Subtotal: BASICOS $274.90
TOTAL $510.87

LOSA  DE  10  CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F¿C=200 KG/CM2. ARMADO CON VARS. No.3 A CADA 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, 
INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ARMADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA 

OBRA.
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7.4 DESEMPENHO TÉRMICO DO SISTEMA DE TETO “DOMOTEJ”.

Segundo a classificação de W. Koeppen (Ayllón, 1996), Tuxta Gutiérrez 

localiza-se em uma zona tropical com chuvas no verão, com tipo climático Aw. 

Entretanto, boa parte do ano caracteriza-se pelo registro de altas temperaturas durante o 

dia, chegando a casos excepcionais de até 42ºC. Reforçando o autor anterior, Morillón 

elaborou um mapa bioclimático do México, no qual mostra calor em quase todo 

território nacional por um período maior que sete meses, destacando a Sudoeste Chiapas 

e Yucatán, onde somente nos meses de dezembro e janeiro se percebe uma pequena 

mudança que pode ocasionar frio (Morillón, 2005).

Por outra parte, em Tuxtla Gutiérrez, como em muitas cidades do país tem-se 

observado um crescimento urbano alarmante nas últimas décadas, com notável redução 

da superfície coberta por vegetação, por incremento da construção de diferentes tipos de 

edificações, aumentando a superfície de terrenos coberta por concreto (hidráulico e 

asfáltico),  em ruas, parques, jardins e tetos etc. ao que pressupõe o aumento da 

temperatura em escala microclimática nestas zonas da cidade em geral e, nas 

edificações em particular, pelo armazenamento de energia radiante durante o dia e sua 

liberação à noite.

Em Tuxtla Gutiérrez no período de primavera, um sistema de coberta em 

concreto armado, comumente utilizado nas habitações, de acordo com as medições 

experimentais (CASTAÑEDA & ARGUELLO, 2005, CRUZ et. al., 2006) alcançaram 

temperatura superficial de 45ºC, quando a temperatura do ar exterior era de 37ºC e sem 

nenhum sistema ativo ou passivo para o melhoramento das condições térmicas do 

interior do edifício, a temperatura do ar interior chega a 35ºC, mantendo-se esta 

temperatura durante 12 horas acima dos 30ºC a partir do meio dia, temperatura que 
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pode ser considerada como limite para o ser humano em relação a problemas 

metabólicos por estresse térmico, considerando que a temperatura da pele se mantém 

entre 31 a 34ºC (AULICIEMS & SZOKOLAY, 1997).

Assim, entende-se que as pessoas que habitam sobre sistemas de coberturas em 

concreto armado sem nenhum tipo de proteção contra a radiação solar direta, sofrem 

estresse térmico que, com o tempo, pode afetar, não apenas seu comportamento ou 

rendimento físico, mas também sua saúde. Somando a estes fatores, cabe fazer uma 

ressalva à utilização de meios mecânicos ou de climatização artificial, o que impacta no 

aumento do consumo de energia elétrica, com efeitos econômicos negativos.

Mediante o exposto, o presente trabalho partiu da análise térmica do sistema de 

cobertura em concreto armado, considerando os resultados como parâmetro a melhorar 

por meio da proposta de um sistema de cobertura alternativo que reduza a penetração de 

calor radiante na habitação, comparando a temperatura superficial interior dos dois 

sistemas mencionados, com fito de demonstrar a eficiência da proposta apresentada.

7.4.1 MATERIAIS E MÉTODOS
A) Análise climática.
Para desenvolver o trabalho experimental em que se tem como objetivo central a 

comparação das temperaturas superficiais dos dois sistemas de coberturas: concreto 

armado e “Domotej”, determinou-se um período representativo de calor mediante a 

identificação da época mais quente no contexto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, com base 

nas análises das Normais Climatológicas do lugar (1951-1980), com a qual se 

determinou como período a ser estudado o intervalo compreendido a partir da metade 

do mês de abril até a metade do mês de maio, o qual compõe um período com 

temperaturas altas durante o ano, como mostra a figura 7.30.
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Figura 7.30- Normais Climatológicas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1951-1980.
Fonte: Castañeda Nolasco, baseado em dados obtidos do Sistema Meteorológico 
Nacional.

Com base nas Normais Climatológicas e com o apoio da teoria da Climatologia 

Dinâmica (VECCHIA, 1997), determinou-se que o período entre 15 de abril a 15 de 

maio de 2006 era o período para o desenvolvimento do experimento como mostra a 

figura 7.31, durante o qual se definiu um período representativo de calor, dominado pela 

massa de ar quente, a qual observa o ritmo climático (MONTEIRO, 1971). 

O período representativo foi de 2 a 12 de maio de 2006, como mostra a figura 

7.32, período no qual foram registradas as maiores temperaturas do ar em 2006, embora 

o dia 10 de maio ter sido o dia mais quente do ano em Tuxtla Gutiérrez, alcançando 

38,77 ºC. Definiu-se como dia típico experimental (VECCHIA, 1997) o dia 7 de maio 

devido a este ter apresentado temperatura máxima de 36,13ºC, superando apenas 1 ºC a 

média das temperaturas máximas das Normais Climatológicas de Tuxtla Gutiérrez, de 

1951-1980, as quais chegaram a 35 ºC. Assim, a temperatura do dia 7 de maio pode ser 

considerada como a mais suscetível no período de calor em Tuxtla Gutiérrez, 

justificando a escolha deste dia para o experimento.
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Figura 7.31- Periodo más caliente del año de 2006, del 15 de abril al 15 de mayo.
Fonte: Castañeda Nolasco.

Figura 7.32- Período representativo de calor de 02 a 12 de maio de 2006, no qual se 
determinou o dia 7 como o dia típico experimental.

B) Descrição das tecnologias.

Em Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a cobertura das habitações são 

construídas, em até 80% dos casos, com uma placa de concreto armado, geralmente com 

10 cm de espessura fundida monoliticamente no lugar (INEGI, 2005), o que 

inicialmente exige uma inversão considerada entre 20% e 30% do custo total da 

habitação (Castañeda, 2005). Este caso se aplica em todos os níveis socioeconômicos da 

população que, apesar do alto preço dos materiais, explica-se pelos conceitos 

predominantes de segurança e durabilidade da habitação, incluindo os habitantes de 
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áreas precárias que aspiram construir sua moradia com essa tecnologia, que ao longo de 

um período entre 15 a 20 anos é concretizado (Ibid).

Os sistemas de coberturas comparados durante o experimento correspondem a 

duas habitações ocupadas construídas com paredes em tijolos de 15 cm de espessura 

coberto com reboco cimento-cal-areia, em ambas as faces, e os ambientes interiores sem 

ser determinantes para o processo comparativo, guardando dimensões similares, visto 

que a cobertura é a componente significantemente distinta nas duas habitações.

A cobertura em concreto armado é uma placa monolítica de 10 cm de espessura, 

composta de cimento, areia e brita, com uma armação de aço, podendo ser com vara 

corrugada de 3/8”, ou malha eletro soldadas para reduzir os esforços de tensão como 

mostra a figura 7.33

10.00
cm

Volumen de un m2 
de techo de Concreto Armado = 0.1 M3

100 cm

Techo de Concreto Armado

Figura 7.33-. Corte esquemático da cobertura em concreto armado, com o cálculo do 
volume de concreto em um m2 de teto.

A proposta de sistema de cobertura alternativa “Domotej” compoe-se de peças 

pré-fabricadas com forma do domo de base quadrada, medindo 96x96 cm, elaborada 

com 24,5 peças de tijolo maciço artesanal de argila cozida de 2,5x12x26 cm, em contato 

direto uma com a outra, colocadas em forma de aspiral e unidas com uma capa de 

preenchimento em argamassa de 1 cm de espessura na proporção 1:3, com um reforço 

perimetral de arame recozido. A figura 7.34 se apresenta parte do processo de 

fabricação de uma peça.
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A B C

Figura 7.34- Nas fotos A, B e C. Mostram parte do processo de fabricação de uma peça 
de componente para o sistema de cobertura “Domotej”, elaborado nas instalações da 
Faculdade de Arquitetura da Universidad Autônoma de Chiapas, México.
Fonte: Castañeda Nolasco.

Faz-se necessário explicar que devido aos componentes do sistema de cobertura 

“Domotej” serem pré-fabricados no solo e em uma superfície plana, não se requer 

formas para construir uma cobertura com este sistema, adicionalmente não é gerado 

resíduo, pois controla-se o manejo dos materiais, desde a modulação das peças de tijolo 

maciço de 2,5 cm de espessura, de onde a clave do domo corresponde, especificamente, 

à metade de uma peça cortada, até a utilização racional de cimento e areia, com controle 

de dosagem para a fabricação de cada peça.

O sistema de cobertura proposto que foi avaliado termicamente se construiu 

como mostra a figura 7.35. As peças pré-fabricadas apóiam-se sobre vigas de metal, de 

perfil Mon-ten (perfil “C”) de 5 cm x 10 cm de calibre 14, com elementos de suporte 

metálicos de 2.5 cm. , soldados às vigas para reduzir o esforço cortante. Finalmente, o 

sistema é integrado por um recobrimento de concreto de 3 cm de espessura, medindo na 

cumeeira de cada domo armado com uma malha de aço eletrosoldada 6-6/10-10, como 

mostra a figura 7.36.

Cabe ressaltar que as superfícies superiores de ambos os sistemas de cobertura tem o 

mesmo acabamento, tanto em rugosidade como em cor.
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Malha electrosoldada 
6-6/10-10.

Componente domotej 

Estrutura de cubierta.A B

Figura 7.35. Detalhe do processo construtivo do teto alternativo Domotej. No gráfico A 
se observa a colocação da malha de aço de reforço na capa de concreto.
Fonte: Castañeda Nolasco 

100 cm

12.50
cm6.0

2.5
3.01.0

Argamassa cemento-areia

Concreto 200 Kg/cm2
Aço de refor oç

Tijolo  de cerâmica
Vacío= 28% del vol. total

Corte de teto Domotej

Volumen total de un m2 de teto= 0.12 m3
Volumen de espacio vacuo= 28% do total= 0.0336 m3
Volumen de un m2 de teto DOMOTEJ= 0.0864 M3

Vigas metálicas de apoio

Aço de ½ “

Figura 7.36. Corte de um metro quadrado de teto Domotej. No gráfico se detalha os 
componentes do sistema de teto alternativo.
Fonte: Castañeda Nolasco 
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C) O equipamento de medição

O equipamento de medições térmicas utilizado foi da família HOBO 8 para interiores e 

exteriores como mostra a figura 7.37. O equipamento foi programado para realizar 

registros contínuos a cada 20 segundos, totalizados em média a cada meia hora. A 

primeira etapa do experimento realizou-se a partir do dia 15 de abril até o dia 15 de 

maio de 2006, como informado anteriormente.

A B

Figura 7.37. Equipe de registro térmico automático da  família HOBO 8. Na foto A 
sensor para registro de temperatura de ar exterior com protetor de radiação solar, Na 
foto B sensor para registro de temperatura do ai interior  
Fonte: Castañeda Nolasco 

7.4.2 RESULTADOS INICIAIS 
Nesta primeira etapa do experimento obtiveram-se os registros térmicos 

mostrados na figura 7.38, realizados durante o dia 7 de maio de 2006, definido como dia 

típico experimental (VECCHIA, 1997). Na figura é apresentada a compração do 

comportamento térmico dos dois sistemas de coberturas: Domotej e de concreto 

armado. Foi tomado como limites máximo aceitável 30º C, 1º C abaixo da temperatura 

superficial da pele (AULICIEMS & SZOKOLAY, 1997), considerando que quando a 
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cobertura passa dessa temperatura pode estar aportando calor aos usuários da habitação 

e, por conseqüência, produzindo efeitos negativos.

Figura 7.38- Gráfica comparativa de temperaturas superficiais interiores de teto de 
concreto armado e teto Domotej, o dia típico experimental 7 de maio de 2006, em 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
Fonte: Castañeda Nolasco 

Os sistemas de cobertura apresentaram temperaturas superficiais interiores 

iguais em dois momentos: às 0:00h, 32,76ºC; e às 9:30h, 27,12ºC. O primeiro momento 

ocorreu quando a temperatura superficial da cobertura de concreto decresceu, 

apresentando-se inferior à temperatura superficial da cobertura do sistema Domotej até 

1º C durante às 9 horas seguintes, sendo até às 9:30h quando o teto de concreto armado 

aqueceu e igualou-se à temperatura interior da cobertura Domotej.

1. As temperaturas superficiais dos dois sistemas de cobertura alcançaram 30º C, com 

meia hora de diferença, sendo a cobertura de concreto armado a que aqueceu mais 

rapidamente e os dois sistemas mantiveram 8 horas com temperaturas inferiores a 
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30º C, com meia hora de defasagem, como observa-se  nas magnitudes A e B da 

figura 7.38. As temperaturas superficiais interiores alcançadas pelos dois sistemas 

de cobertura superaram os 30º C durante 16 horas do ciclo comparado, com a 

diferença de meia hora entre eles, desde às 10:30h até às 2:30h do dia seguinte, no 

caso do teto de concreto; e das 11:00h até às 3:00h do dia seguinte.

2. Em ambos os sistemas de cobertura observa-se a captação de energia solar desde às 

9:00h, na cobertura em concreto; e desde às 9:30h, na cobertura Domotej;

3. Na mesma comparação observou-se que os dois sistemas de cobertura alcançaram 

sua temperatura máxima as 17:00h, sendo que o sistema de cobertura alternativo 

3,07ºC menos aquecido (44,89º C) do que o sistema de cobertura em concreto 

armado (47,96º C).

7.4.3 DISCUSSÃO

Nos resultados foram observados duas varáveis de maior importância para o 

experimento a favor do sistema de cobertura Domotej: o retardo térmico de meia hora e 

a amortização da temperatura superficial de 3º C.

O retardo térmico obtido por o sistema de cobertura alternativo pode ser 

atribuído à diferença de materiais que constituem os dois sistemas, além do volume que, 

no caso do Domotej, é menor em até 13%. O Domotej é composto por dois materiais: 

argamassa e tijolos de argila cozido, enquanto o sistema de concreto armado é composto 

por cimento e aço. O fator de condutividade térmica dos materiais também é diferente. 

No caso do Domotej: 0.530 W/mK7 para a argamassa e 0.814 W/mK para o tijolo 

maciço, no caso do concreto armado: 1.750 W/mK para o concreto e 50 W/mK para o 

aço (GONZÁLEZ,1997), somando que a geometria utilizada no Domotej admite a 
  

7 Um Watt por metro kelvin W/(m·K), e a condutividade térmica de um corpo homogêneo isótropo, na 
que una diferença  de temperatura de 1 kelvin entre dois planos paralelos, de área 1 metro quadrado y 
distantes 1 metro, produze entre estes planos um fluxo térmico de 1 watt.
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colocação dos tijolos de argila cozida em forma de domo, permitindo a redução do 

volume da argamassa utilizada. Pelo exposto, entende-se que o calor radiante do 

exterior não penetra com a mesma velocidade nos dois materiais, favorecendo o 

Domotej.

Para o caso do amortecimento térmico de um pouco mais de 3º C apresentado pelo 

Domotej, também está relacionado com os materiais utilizados, visto que cada material 

tem ma capacidade diferente de armazenamento de calor (calor específico) que, ao 

relacionarmos diretamente com o volume da cobertura (calor específico volumétrico), 

define a quantidade de calor total que é capaz de armazenar, o que se percebe com a 

diferença obtida entre os dois sistemas de coberturas, obtendo o máximo aquecimento 

às 17 h.

A partir destas observações e ao comprovar que a diferença no desempenho térmico 

obtido com o sistema de cobertura Domotej é pequena, apenas 3 ºC em comparação ao 

sistema de cobertura em concreto armado optou-se por adicionar uma camada de grama 

sobre um substrato de terra de 10 cm de espessura, como mostra a figura 7.39 e 7.40, 

com o qual se constituiu um teto verde, tomando como base o sistema Domotej, devido 

ao fato de que o teto verde mescla os dois efeitos térmicos: sombreamento da superfície 

com grana e aumento da massa térmica mediante à espessura do substrato (VECCHIA, 

CASTAÑEDA Y QUIROA, 2006).
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Domotej

Grama
Substrato
Filtrante
Drenante
Impermeabilizante

Figura 7.39- Corte esquemático do teto verde, adaptado às condições de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, tomando como base de suporte o sistema Domotej.
Fonte: Castañeda Nolasco

A B

Figura 7.40- Sistema de teto Domotej, antes (foto A) e depois (fotoB), de 
complementar o teto verde, construído em terreno da Faculdade de Arquitetura da 
UNACH.
Fonte: Castañeda Nolasco.

Devido ao teto verde construído sobre a cobertura Domotej, determinou-se um 

segundo dia experimental, sendo este o dia 19 de maio, com uma temperatura máxima 

de 33,59º C, apenas 1,4º C abaixo da média das máximas das Normais Climatológicas 

de Tuxtla Gutiérrez, visto que esta temperatura é comum durante a época de calor, na 

localidade.
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Figura 7.41- Comparação das temperaturas superficiais de Teto Verde –Domotej 
(TVD), com o Teto de Concreto(TC),  no dia 19 de maio de 2006.
Fonte: Castañeda Nolasco.

Com base nos dados apresentados na figura 7.41, percebeu-se uma ampla 

diferença entre o comportamento térmico do Teto Verde Domotej (TVD) e o Teto de 

Concreto (TC), principalmente em duas partes: a primeira nas temperaturas máximas, 

sendo a diferença de até 13,69 ºC; e a segunda, ao comparar com o parâmetro de 30º C, 

percebeu-se que o TVD apenas ultrapassou este limite durante 3 horas (dimensão B), 

das 16:30h às 19:30h, chegando a uma temperatura máxima de 30,7º C às 18:00h. Em 

contrapartida, o TC manteve-se acima do parâmetro adotado por 16 horas, das 12:00h às 

4:00h do dia seguinte (dimensão A), chegando a uma temperatura máxima de 44,4º C, 

às 18:00h, apresentando uma diferença máxima de 13,69º C em favor do TVD e, da 

mesma maneira, uma vantagem bastante significativa de 13 horas acima dos 30º C sobre 

o TC.
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7.4.4 CONCLUSÃO

Com base no trabalho desenvolvido, relacionam-se as seguintes conclusões:

1. O sistema de cobertura em concreto armado, comumente utilizado em Tuxtla 

Gutiérrez, contribui de maneira significativa ao aquecimento interior da 

habitação, principalmente por meio do calor radiante, devido às características 

termofísicas dos materiais que o constituem (materiais pétreos e aço), seu 

volume e as cargas térmicas do clima quente do contexto analisado.

2. A contribuição térmica de um sistema de cobertura Domotej, a temperatura 

interior da habitação em Tuxtla Gutiérrez, é menor que a que oferece a cobertura 

em concreto armado devido aos materiais que o compõem e ao volume do 

mesmos.

3. Ainda que o atraso e o amortecimento térmico obtido com o sistema de 

cobertura Domotej sejam convenientes por reduzir sua incidência na temperatura 

interior da habitação, o que confirma o êxito dos objetivos iniciais planejados, a 

vantagem obtida de 3 ºC não é significativa, deste modo foi proposto o Teto 

Verde Domotej (TVD) para ampliar estes efeitos.

4. Faz-se importante enfatizar que a proposta de cobertura Domotej é uma 

alternativa desenvolvida considerando aspectos do contexto analisados, como: 

cultura construtiva da população. Materiais utilizados na localidade e com 

preços acessíveis, visto que o Domotej é um sistema de cobertura possível de ser 

construído em uma primeira etapa, por um grupo social mais amplo do que o 

que constrói o concreto armado, devido ao sistema construtivo de pré-fabricação 

que permite uma inversão progressiva no tempo, sem concentrar-se em um só 

momento como exige o sistema de cobertura em concreto armado, mas com uma 
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assessoria menor, adaptando-se a possibilidade de autoconstrução pelos grupos 

sociais de baixo poder aquisitivo.

5. O TVD é uma opção apropriada para o clima do contexto estudado, mas que se 

apresenta como uma estratégia de melhoramento do sistema de cobertura 

Domotej, totalmente possível de ser construído em uma segunda etapa, sobre a 

cobertura Domotej, que reduz a penetração de calor pela cobertura e, por 

conseqüência, melhora o conforto térmico da habitação.



204

7.5 ACEITAÇÃO SOCIAL  

A integração das variáveis anteriores (processo construtivo, resistência  

mecânica, preço, avaliação térmica) servem para evidenciar as vantagens que a proposta 

tecnológica Domotej apresenta,  o que ajuda a aproximarmos a aceitação social do 

grupo em estudo, todo em função da priorização das variáveis citadas, baseada na 

informação que o grupo social objetivo solicitou. Trabalhou-se por meio de análises de 

amostras piloto (alunos do curso de arquitetura, projetistas e construtores, além do 

grupo social objetivo). Para captar a opinião de cada grupo social envolvido foram

realizadas diferentes ações que expomos na seqüência.  

7.5.1 A ORGANIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES

Com base na metodologia do ICE, para avaliar tecnologias para moradia social, 

é conveniente captar a percepção dos envolvidos no problema, pois a metodologia é 

abrange desde os aspectos sociais ao âmbito familiar, comunitário, apoio social e a 

apropriação, sendo o mais importante para nosso trabalho a apropriação social da

tecnologia para tetos, com base na transferência de tecnologia.

Para abrangermos o descrito anteriormente, participaram alunos do último 

semestre do curso de arquitetura da faculdade de arquitetura da Universidade Autônoma 

de Chiapas (UNACH), orientando a participação social do arquiteto por meio dos 

trabalhos finais de graduação, na aplicação de casos reais no contexto social objetivo. 

Em apoio às respostas dos alunos foram oferecidas a um conjunto de atores do campo 

profissional, mediante sua participação no “Seminário de titulação: tecnologias
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alternativas para la edificação”8 dentro do marco das atividades da faculdade de 

arquitetura da UNACH, dirigido a alunos que não haviam se titulado, mas com mais de 

5 anos de prática profissional, condição que deviam comprovar para ser aceitos neste 

curso, com o que se formou um grupo de 32 participantes.

Para conhecer a participação do grupo social específico da colônia Ruiz Ferro, 

foram avaliados a prática dos alunos do último semestre da faculdade de arquitetura 

(para o desenvolvimento do trabalho de titulação), com famílias específicas que se 

declararam com desejo de participar, identificadas no diagnóstico realizado na colônia.

A participação das famílias envolvidas consistiu em eleger, dentro de um 

catálogo de tecnologias expostas em uma oficina de transferência tecnológica que foi 

oferecida para procurar os objetivos planejados, a tecnologia mais conveniente para 

eles, com a qual, os alunos ensinaram a fabricar os componentes da tecnologia eleita, 

sempre com a aceitação das famílias participantes.

Para isto, foram formadas três equipes de trabalho que contribuíram como 

membros da sociedade a respeito da aceitação da tecnologia para teto Domotej: os 

participantes do  “Seminário de titulação: tecnologias alternativas para a edificação” 

composto por 32 participantes, a equipe formada por 10 alunos e as 10 famílias da 

colônia Ruiz Ferro, estas representadas principalmente pelas senhoras, pois foram as 

pessoas envolvidas neste trabalho. Foram formadas no total três mostras de atores 

sociais.

É importante citar que as famílias participantes são membros da igreja católica o 

que facilitou a participação, pela organização que possui. Recorremos a esta 

organização por experiências anteriores com grupos onde não existia nenhuma 

organização prévia e os resultados não foram positivos.
  

8 Para este seminário desenvolvemos um programa de aprendizado que foi avaliado pelo conselho técnico 
da faculdade de arquitetura e aprovado pela Secretaria Acadêmica da Universidade para que os 32 
participantes obtivessem seu título profissional, o seminário consta de 120 horas.
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Ainda que a avaliação da aceitação social da tecnologia foi feita para cada grupo 

separadamente, na investigação se relacionaram em atividades, principalmente os 

alunos com os outros dos grupos, nas oficinas de transferência tecnológica, tanto para 

ampliar sua visão profissional como projetistas das moradias para as 10 famílias que por 

sua vez foram participantes ativos na realização de seu projeto arquitetônico, o que é 

apresentado na figura 7.42

Participantes 
del seminario 
de titulación

Alumnos 
de 10° semestre
de arquitectura

Familias 
participantes

Oficina de transferencia
de tecnología

en la Colonia Ruiz Ferro

Oficina de transferencia
de tecnología

en la facultad de arquitectura

Repertorio profesional Repertorioacadémico Repertoriode vida

CONTEXTO 
Natural

Artificial
Social

Fig. 7.42- Relação dos três grupos participantes na investigação
Fonte: Castañeda Nolasco

A primeira ação foi o ensino aos alunos de graduação, 10 tecnologias 

construtivas orientadas as moradias da população de baixa renda, com o compromisso, 

de ensinar às famílias participantes, em uma segunda ação, as tecnologias aprendidas 

para que em conjunto (alunos projetistas e futuros habitantes) elegessem as que 
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consideraram mais convenientes aplicar no desenvolvimento do projeto de moradia para 

as famílias envolvidas, sempre com o objetivo da possível autoconstrução assistida, 

além de um crescimento progressivo da proposta.

As tecnologias ensinadas foram as que expostas na figura 7.43

Fig. 7.43- Tecnologias ensinadas em oficinas de transferência tecnológica. Fotos: A-
Dovela de ferrocimento, B- Bóveda de ferrocimento, C-Placa laje e Teto térmico, D-
Bóveda com cimbra deslizable. E- Cerâmica armada. F- Muro Tapial. G-Muro de 
Quincha prefabricada. H- Muro térmico. I-Domotej. J-Domozed.
Fonte: Castañeda Nolasco.

Com as dez tecnologias construtivas foi realizada uma oficina de transferência 

tecnológica na faculdade de arquitetura, como parte das atividades do “Seminário de 

titulação: tecnologias alternativas para a edificação”, abordando aspectos de teoria, 

prática e aplicação. Esta oficina foi realizada em três semanas, na qual também 

participaram os alunos do 10° semestre, com um total de 42 participantes. Esta 

integração de atividades ajudou a aperfeiçoar recursos na investigação.
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Depois de realizados os aspectos teóricos onde foi explicado o funcionamento 

das tecnologias alternativas e as razões destas, foram produzidas as tecnologias citadas 

em escala 1:1, com a metodologia do programa 10x10.

Paralelamente com os alunos de graduação, as famílias participantes da colônia 

Ruiz Ferro foram contatadas para conhecer com maior profundidade suas necessidades 

espaciais, econômicas, assim como suas aspirações a respeito de sua moradia, a partir 

do diagnóstico da comunidade exposto anteriormente, com a finalidade de realizar uma 

proposta de projeto arquitetônico que satisfaça as necessidades das famílias citadas, 

porém com a aplicação das tecnologias alternativas eleitas em comum acordo projetista-

usuário, considerando um processo de autoconstrução.

Posteriormente foi realizada uma segunda oficina de transferência tecnológica, 

onde os alunos apresentaram as tecnologias aprendidas às famílias participantes, com a 

intenção de que estas participassem na escolha da tecnologia adequada para o projeto 

arquitetônico, com este exercício as famílias tiveram uma primeira aproximação na 

busca da aceitação social da tecnologia, pois eles mesmos elegeram dentro das 

propostas, a que mais lhes conviesse, contemplando as variáveis analisadas na etapa de 

avaliação desta tese (processo construtivo, resistência mecânica, preço, comportamento 

térmico).

Por outro lado, os membros do grupo do seminário, uma vez que aprenderam as 

tecnologias alternativas para a edificação, desenvolveram propostas arquitetônicas com 

aplicação de tecnologias eleitas das 10 recém aprendidas, com base em seu repertório 

profissional e na reflexão acadêmica do seminário, mas sempre em una situação de 

aplicação concreta em uma necessidade social que identificaram por seus próprios 

meios.
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7.5.2 RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO

A) Projetistas e construtores participantes do “Seminário de titulação: 

tecnologias alternativas para a edificação”.

As atividades programadas no seminário foram realizadas e obtiveram-se os 

seguintes resultados: 

1. 32 propostas arquitetônicas com tecnologias alternativas aplicadas à edificação, 

principalmente moradia, respondendo a necessidades de famílias específicas na 

atividade profissional, inclusive houveram propostas que posteriormente 

apresentariam a seus clientes.

2. Das 32 propostas arquitetônicas, 62.5 % (20) elegeram a tecnologia de teto 

Domotej, por diferentes razões, entre estas: 

§ Viabilidade econômica, pois possibilita um controle e por conseqüência 

a otimização no uso dos materiais, elimina a utilização de forma, 

facilidade construtiva, mão de obra não qualificada, facilidade no

controle do inventario (são peças grandes).

§ Agilidade construtiva, já que é possível realizar mais rapidamente a 

construção, comparando-a com o sistema convencional.

§ Estética, pois o acabamento interior é “agradável à vista” e a textura 

gerada permite uma exploração estética para poder vender o projeto.

§ Pela utilização do tijolo, provoca uma percepção de conforto (isto foi 

rechaçado em conclusões técnicas pois a avaliação térmica não 

confirmou este resultado, mas os arquitetos afirmaram que a sensação se 

complementa com a cultura do habitante e “temos assimilado este 

conceito de que a telha ou o tijolo nos permite ambientes mais

confortáveis”.
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As 12 propostas restantes foram desenvolvidas com as outras tecnologias 

aprendidas, seguindo em ordem de aplicação, a bóveda dadrillo con cimbra 

deslizable 15.62 % (5), com Domozed 9.37 % (3), com Placa losa 9.37 (3 ) 

e 3.12 % (1)  com cerâmica armada.

B) Alunos do 10° semestre do curso de arquitetura 

§ Os dez alunos do curso desenvolveram suas propostas, com os projetos 

arquitetônicos das moradias (anexada uma como exemplo), onde o

Domotej foi aplicado em 4 projetos (40%), o mesmo que a Placa losa

(40%), uma de Bóveda con cimbra deslizable e uma com Domozed. Os 

argumentos foram muito similares pois as senhoras, representantes das 

famílias, dividiram-se na eleição entre o Domotej e a Placa losa, devido a 

que a placa losa é similar à laje de concreto armado tanto por fora como 

por dentro da casa e o Domotej somente por fora, pelo que ainda com o

argumento da estética, existe uma forte penetração da tecnologia do 

concreto armado.

C) Familias participantes

§ Os participantes foram principalmente a mãe de família, com

acompanhantes.

§ A participação na realização do projeto arquitetônico foi ativa, contudo

na oficina de transferência não foi igual, pois existe a idéia que não 

possuem dinheiro para a realização da construção e deste modo não se 

animam a expressar-se livremente.
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7.5.3 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos a respeito da aceitação social da tecnologia para teto

Domotej, ainda que seja apenas uma aproximação devido ao tamanho da 

amostra, nos permite concluir o seguinte em cada um dos três grupos:

A) Profissionais do seminario: 

Os membros deste grupo definiram sua preferência pela tecnologia 

principalmente porque consideraram viável sua comercialização, interessaram-se 

e executaram a tecnologia no exercício desenvolvido com base em sua

experiência profissional (seu repertório), o que lhes permitiu visualizar a 

conveniência comercial da tecnologia.

B) Alunos 10° semestre, hoje arquitetos titulados

§ Tiveram uma experiência de contacto com a realidade que lhes permitiu 

ampliar sua visão a um campo profissional desatendido (setor da 

população de baixa renda) e para as atividades profissionais dos 

participantes do seminário, o que no futuro possivelmente seja de 

beneficio em sua prática profissional pois conheceram outras maneiras 

de fazer arquitetura atendendo as necessidades do contexto.

C) Grupo social da colônia Ruiz Ferro.

§ Com as evidências obtidas não podemos concluir em que este grupo 

aceita ou não a tecnologia para teto Domotej, sem dúvida é necessário 

ampliar o trabalho neste aspecto, ampliar a apresentação da tecnologia a

mais famílias, e procurar no âmbito político a possível adoção da 

proposta para sua aplicação massiva, com base nas análises que foram 

realizadas nesta tese.
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§ É conveniente passar das oficinas de transferência para a participação em 

assessoria direta nas construções das moradias que estão se 

desenvolvendo nas colônias marginais, com a possibilidade de que ao se 

conhecer os benefícios da tecnologia Domotej, adaptada ao contexto de 

Tuxtla Gutiérrez, esta se reproduza no tempo.

§ A aceitação social é a variável mais complexa de comprovar, pois 

implica, além de recursos disponíveis para sua aplicação em programas 

ou estratégias construtivas, de muito mais tempo que o disponível para a 

realização desta tese.


