
213

CAPÍTULO 8 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
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Neste capítulo se apresentam inicialmente as conclusões parciais obtidas em 

cada capítulo e posteriormente as conclusões gerais, alem de uma reflexão sobre o 

trabalho desenvolvido

As conclusões mostram o cumprimento dos objetivos estabelecidos, 

evidenciando a magnitude do problema e a complexidade na busca de alternativas na 

redução de seu impacto no contexto natural, construído e principalmente social. 

Ao mesmo tempo se expõem algumas alternativas para desenvolver como 

sugestões provocadoras na busca de novos caminhos a seguir, fruto da experiência 

adotada no princípio pessoal do trabalho científico, como modelo de estímulo que todo 

trabalho de investigação deve cumprir e converter-se, por sua vez, ao início de novas 

experiências.

É importante enfatizar que se reconhece que para a problemática geral da 

habitação não existe uma solução, devido aos diferentes fatores que participam como 

condicionantes dos diferentes grupos sociais. Todavia, estamos convencidos que podem 

existir alternativas que favoreçam uma atenção com maior impacto, que o até agora 

obtido ante o problema.

Considera-se entre os fatores que materializam o problema da obtenção da 

habitação social aos altos custos da construção convencional, planejamento deficiente 

que conduz a uma habitação insalubre e insegura, a falta de organização comunitária, a 

utilização de tecnologias e materiais alheios aos contextos imediatos; onde as

tecnologias alternativas, as que utilizam materiais próprios da região onde se lhes 

requeira, as que não provocam dependência, podem ser uma possibilidade importante 

para sua atenção, sendo necessário seu estudo e experimentação constante, ações que 
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nem sempre se realizam nas instituições responsáveis sobre isto para colocá-las à 

disposição das instituições e do público em geral, o que provavelmente possibilitaria 

uma habitação diferente, de maior qualidade e potencialmente ao alcance da economia 

de uma maior população.

No caso do programa 10x10 Chiapas onde alcançou-se a construção das 10 

moradias planejadas, principalmente devido ao apoio das instituições envolvidas, 

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

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

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

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

organização social, mediante a deliberada ou involuntária estratégia institucional, 

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

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

objetivos do programa onde a moradia não é o fim, senão um meio para incidir  na 

organização social, restringindo assim a possibilidade da participação cidadã nos 

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

processo de autogestão tendo como conseqüência benefícios comunitários futuros.

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

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

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

Conhecimentos técnicos e a Intervenção Política, e, somente com a integração destas 

três variáveis, poderia dar-se a possibilidade de um 10x10 Chiapas como planejado, 

onde a necessidade é evidente pelo tipo de moradia donde habitavam as famílias 

envolvidas; os conhecimentos técnicos, oferecidos pela equipe técnica integrada pela 

UNACH, CACHAC e o INVI; que pelo descrito está comprovado que estas duas 
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variáveis fizeram a parte que lhes correspondia, contudo, a Intervenção Política foi o 

que não funcionou em sua totalidade, adotando uma postura de total acordo ao 

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

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

tecnológicos a decisão política, evidente no processo que experimentamos.

Mais ainda é importante reconhecer que os aspectos técnicos também requerem 

tratamento

Do mesmo modo e importante fazer notar que o processo de transferência e 

distinto ao de imposição tecnológica, já que esta última gera uma dependência de “os 

que no sabem” para “os que si sabem” e não incorpora as capacidades e os 

conhecimentos preexistentes no lugar onde se aplica.

Por o anterior, a transferência de tecnologia que aspiramos é aquela ação que 

permita o trânsito do saber fazer, saber compor, saber aplicar, saber reproduzir, saber 

porque, sobre o transferido (em nosso caso um componente para moradia social), de um 

contexto inicial a outro receptor, com a finalidade de aprópriar-se deste conhecimento 

de outros, depois de passar por um processo de ajustes que melhorem suas 

possibilidades de funcionamento, de impacto ao meio, de processo construtivo, de 

viabilidade em geral, para que em no contexto receptor se elimine a dependência, 

gerando sua apropriação.  

A respeito dos materiais utilizados pelos habitantes do grupo social especifico 

em estudo, correspondem totalmente ao perfil descrito por quem tem estudado este tema 

(Salas, 1992, Lorenzo,2005; Bazant, 2003; Castañeda, 2005), no qual o processo de 

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

posteriormente vão regularizando as escrituras dos terrenos. Inicialmente a moradia é 

apenas de materiais de resíduo ou de reuso e quando o terreno passa a ser propriedade
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dos colonos as moradias começam a se transformar, com materiais duradouros, 

principalmente paredes de ladrilho ou bloco de cimento-areia. Depois os tetos são 

construídos com materiais não duradouros ou dos materiais identificados na colônia 

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

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

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

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

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

risco para os habitantes.

Nos resultados obtidos com o levantamento da colônia Ruiz Ferro, percebemos 

que o perfil desta é o mesmo descrito anteriormente pelos autores já citados, Salas a 

nível de América Latina, Bazant na cidade do México, D. F. e Castañeda em Tuxtla 

Gutiérrez.

Das propostas desenvolvida a mais conveniente é a de dimensão de 100cm. 

x100cm. O que se comprovo na etapa de avaliação, mantendo as características a 

seguir, consideradas como vantagens:

§ 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.

§ É econômico, pois reduz consideravelmente o consumo de materiais, 

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

§ Não requer a utilização de formas, o que resulta na redução considerável de 

mão-de-obra e de custos.

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

compressão.
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§ 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 um curto tempo, o que é importante na 

aplicação dessa lógica construtiva, principalmente para quem não tem a 

possibilidade de investir em pouco tempo.

§ 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.

§ A dimensão das peças Domotej permitiu otimizar o funcionamento das vigas 

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

§ 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.

Alem que a resistência mecânica obtida foi da análise do ensaio isolado do componente 

e 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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No caso da analise do  preço do componente  e 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.

No desempenho térmico do teto Domotej, se comprovo o seguinte: 

§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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 
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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 

assessoria menor, adaptando-se a possibilidade de autoconstrução pelos grupos 

sociais de baixo poder aquisitivo.

§ 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.

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 seminário: 

§ 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.
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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.

§ 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.

É evidente que a variável tecnológica por si mesma não soluciona os problemas. 

Desse modo, é apropriada e necessária a integração do reconhecimento das 

necessidades, o conhecimento técnico-científico e o fator político – concordando com 

Eduardo Fonseca – se estes três fatores não estiverem integrados em um objetivo 

comum, a busca por uma inovação profunda não será alcançada, como concluímos em 

nossa aproximação na análise da aceitação social da tecnologia desenvolvida. Além dos 

aspectos tecnológicos, é necessária a força ou a vontade política para incidir de maneira 

profunda na transformação da realidade analisada.
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A contribuição desta investigação foi-se estruturando de acordo com a análise 

das variáveis identificadas e priorizadas com base no reconhecimento do problema da

moradia, de sua contextualização e dos atores envolvidos, pois, em conjunto, estes 

aspectos são o fundamento para a adaptação da tecnologia escolhida, no contexto em 

estudo.

Neste sentido, a análise específica da tecnologia Domozed passa a ter uma 

importância secundária, pois conceitualmente o processo utilizado é replicável a 

qualquer outra tecnologia. Todavia, o resultado orientaria-se ao mesmo objetivo: a 

otimização dos recursos disponíveis, reduzindo os custos e maximizando os benefícios, 

resultando em maior eficiência no processo construtivo, com respeito às condicionantes 

locais e/ou regionais. Em síntese, orientando-se até o uso racional dos recursos e,

conseqüentemente, procurando a sustentabilidade no contexto.

Por outro lado, em cada variável analisada neste trabalho abrimos uma porta 

para novos princípios, pois o resultado obtido neste trabalho permite-nos emitir uma 

visão própria das condições descritas que, ao mesmo tempo, delimitam seu alcance, o

que nos estimula para novas investigações no futuro imediato, visto que o aprendizado

neste processo de formação colocou-nos em um caminho sem volta que nos atrai a uma 

busca constante das respostas as nossas perguntas.

A estratégia geral para abordar a investigação foi baseada em duas grandes 

etapas: o desenho e a avaliação. Na primeira etapa foi gerado um produto a partir das 

condicionantes identificadas, avaliadas e priorizadas para sua manifestação numa

proposta que fortalecesse a possibilidade da transferência tecnológica aos grupos sociais 

dos menos favorecidos.

Na segunda etapa, foram avaliadas cada uma das variáveis anteriores com base 

na metodologia adotada, o que nos levou a configurar uma proposta que acreditamos 
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cumprir com os objetivos estabelecidos. Todavia, durante o processo foram 

identificadas possíveis investigações a serem realizadas, que apresentamos a seguir sob 

forma de questionamentos.

Na etapa de desenho:

É reconhecido que o ato criativo não é, em si, um ato fortuito, mas conseqüência 

de um estado de busca da inovação, estimulada por uma série de indicadores concretos 

que se integram com a habilidade do projetista em um produto concreto. Assim, por que

ainda se insiste na resistência para um desenho baseado em evidencias e não em atos 

casuais?

Neste âmbito no que a inserção na área das ciências da engenharia ambiental nos 

permitiu ampliar nossa visão de arquiteto e reconhecer a necessidade do conhecimento 

científico como fortalecimento ao trabalho criativo do desenho.

Na etapa da avaliação:

O componente desenvolvido Domotej, poderia ser utilizado com outras 

alternativas sem necessidade da capa de compressão do concreto armado?

Se a geometria utilizada no componente Domotej provoca maior eficiência no 

uso dos materiais, por que não seguir a mesma lógica estrutural nos elementos 

portantes?

Se as evidências da resistência mecânica nos indicam que o componente 

Domotej, com os materiais utilizados em sua fabricação, está superdimensionado em 

sua resistência às cargas atuantes, ainda assim com evidências de otimização dos 

materiais utilizados frente ao teto de concreto armado, não é possível otimizar ainda

mais o consumo de materiais para alcançar os parâmetros normativos?

Foi evidenciada a conveniência de utilizar o teto Domotej. Entretanto, o peso do

componente principal, ainda que no contexto de America Latina, é aceito para ser 
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utilizado em processos de autoconstrução. Contudo, não é possível produzi-lo mais 

leve?

Na avaliação do comportamento térmico do teto Domotej, submetido ao espaço 

da moradia ao efeito do ar resfriado mecanicamente, foi detectada a penetração

permanente do calor radiante através do teto, evidenciando o efeito de duas situações: a 

perda de calor por convecção provocada pelo ar frio, mas ao mesmo tempo o ganho de 

calor radiante proveniente do teto. Qual é o efeito desta situação na saúde dos 

habitantes?

É dessa forma, levantando questionamentos, que permitimos concluir esta etapa

do trabalho. Entretanto, maior que a satisfação de concluí-la, vemos o futuro 

estimulante de seguir aprendendo
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