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JUSTIFICATIVA

ANTECEDENTES GERAIS DO CYTED

O Programa Iberoamericano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, 

CYTED, é um programa internacional e multilateral de cooperação científica e 

tecnológica, criado em 1984 por um acordo interinstitucional entre os governos dos 21 

países Iberoamericanos, ver tabela 1. Participam do programa grupos de investigação, 

universidades, centros de investigações e desenvolvimento, empresas e organizações

não governamentais (ONGs), reunidas com o propósito de fomentar a cooperação no 

campo da investigação aplicada e o desenvolvimento tecnológico para a obtenção de 

resultados científicos e tecnológicos transferíveis aos sistemas produtivos e às políticas 

sociais dos países iberoamericanos (Lorenzo, et al., p.2).

Os 21 países signatários do acordo-marco interinstitucional em 1984 são apresentados
na tabela 1.

Tabela 1- Países signatários do acordo-marco Institucional do CYTED em 1984.
Fonte: Adaptada de Lorenzo, et al., 2005

PAÍS ORGANISMO INSTITUCIONAL
1 ARGENTINA. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva. 

Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia.
2 BOLÍVIA Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia CONACYT
3 BRASIL Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

CNPq
4 CHILE Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. 

CONICYT.
5 COLOMBIA. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología COLCIENCIAS.
6 COSTA RICA Ministerio de Ciencia y Tecnologia
7 CUBA Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
8 EQUADOR. Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnologia
9 EL SALVADOR Consejo Nacional Ciencia y Tecnología. CONACYT.
10 ESPAÑHA Ministerio de Ciencia  y Tecnología. Agencia Española de 

Cooperación Internacional. AECI.
11 GUATEMALA Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. CONCYT
12 HONDURAS. Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología. COHCIT

13 MÉXICO. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. CONACYT
14 NICARAGUA Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología. CONICYT.
15 PANAMÁ. Secretaría Nacional  de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

SENACYT
16 PARAGUAi. Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. INTN.
17 PERÚ. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología . CONCYTEC
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18 PORTUGAL. Ministério da Ciência e do Ensino Superior.
19 REPÚBLICA 

DOMINICANA. 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnologia

20 URUGUAI Ministerio de Educación y Cultura
21 VENEZUELA. Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Desde 1993, o Programa CYTED vem organizando anualmente e de maneira 

conjunta com o Organismo Signatário do país sede, as Conferências Científicas 

preparatórias das Cúpulas Iberoamericanas de Chefes de Estado e de Governo. 

O CYTED foi convertido em um integrador dos recursos científicos e 

tecnológicos mediante a cooperação dos recursos existentes nas universidades, os

centros de Investigação e Desenvolvimento (I+D) e as empresas inovadoras de 

Iberoamérica. Procura promover a modernização produtiva e a melhoria da qualidade de 

vida de todos os países participantes através do fomento da cooperação em Investigação 

e Desenvolvimento (I+D) (Ibid).

Desde 1995, o Programa CYTED se encontra formalmente incluído entre os Programas 

de Cooperação das Cúpulas Iberoamericanas de Chefes de Estado e de Governo. 

Em 1987 foi criado o subprograma número XIV, “Tecnologias para moradias de 

interesse social”, dentro do CYTED, com o tema “moradias de interesse social”, projeto 

denominado HABYTED. Sendo seu objetivo principal “Criar, consolidar e/ou reforçar 

as capacidades multidisciplinares de desenvolvimento científico e tecnológico e 

atividades de serviço, priorizando o apoio aos setores de baixos recursos e

marginalizados no campo do habitat Iberoamericano” (Subprograma XIV, 1998, p. 6).

Para efeitos de organização do trabalho, HABYTED foi dividido em três modos 

de ação distintos: Redes temáticas, Projetos de investigação pré-competitiva e Projetos 

de Inovação IBEROEKA
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As redes temáticas: facilitam a interação, a cooperação e a transferência entre grupos que 

trabalham em temas similares. Um de seus objetivos principais é a geração de Projetos de 

Investigação Pré-competitiva. (Ibid, 1998, p.6)

XIV.A. HABITERRA Sistematización del uso de la tierra (1990-1997)

XIV.B. VIVIENDO Y CONSTRUYENDO Autoconstrucción progresiva y participativa 

(1992-1999)

XIV.C. TRANSFERENCIA Y CAPACITACIÓN Tecnología para la vivienda de interés 

social (1998-2001)

XIV.D. ALTERNATIVAS Y POLÍTICAS Para la vivienda de interés social (1996-

1999)

XIV.E. VIVIENDA RURAL Mejora de la calidad de vida en asentamientos rurales 

(1998-2001)

XIV.F. TÉCNICAS SOCIALES Producción social del hábitat (2002-2005)

XIV.G. HÁBITAT EN RIESGO Red iberoamericana de hábitat en riesgo (2002-2005)

As duas últimas redes anteriores, foram agregadas depois da publicação do

1998, e foi encontrada na publicação de Un techo para viveir (Lorenzo, 2005 et al., p3)

Os projetos de investigação: facilitam a execução e aplicação de projetos de investigação

através da colaboração e cooperação entre grupos de diferentes países e empresas que 

constituem uma equipe internacional. Um de seus propósitos é permitir a transferência de 

seus resultados aos sistemas produtivos dos países participantes.( (Subprograma XIV, 1998, 

loc. cit.).

 

XIV.1. AUTOCONSTRUCCIÓN Construcción progresiva y participativa (1987-1991)

XIV.2. TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS INDUSTRIALIZADAS Para vivienda de bajo 

costo (1989-1993)

XIV.3. TECHOS Tecnologías de techos (1995-1998)

XIV.4. MEJORHAB Mejoramiento y densificación de asentamientos precarios (1996-

1999)

XIV.5. CON TECHO Soluciones de techos para viviendas de muy bajo coste (1998-2003)

XIV.6. PRO TERRA Tecnologías de tierra para la construcción masiva de viviendas de 

bajo costo (2001-2005)

XIV.7. MEJORHABITAT Tecnologías para mejoramiento de asentamientos humanos 

precarios (2003-2007)

XIV.8. CASAPARTES Tecnologías de cimientos, paredes, entrepisos, techos e 

instalaciones (2003-2007)
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De igual forma os últimos dois projetos citados na lista anterior foram 

aprovados depois de 1998, pois foram localizados em uma publicação posterior:“Um 

techo para vivir” (Lorenzo, 2005 et al., loc. cit.).

Projetos de Inovação IBEROEKA: facilitam a cooperação entre empresas de diferentes 

países através de projetos de inovação em conjunto. Seu objetivo é o incremento da 

produtividade e competitividade da indústria e economia. (Subprograma XIV, 1998, loc. 

cit.).

Para seu funcionamento, o CYTED reporta que conta com um financiamento 

que responde a um modelo de co-financiamento, conformado pelos países participantes 

do programa. Todavia, o Governo Espanhol garante 50% do total , o resto é aportado

pelos diferentes países participantes com base a uma distribuição fundamentada em 

indicadores socioeconômicos e outros relacionados com atividades de investigação 

científica e desenvolvimento tecnológico.(Secretaria general, 19841; Subprograma XIV, 

1998; Lorenzo, et. al., 2005)

O recurso aportado por todos os países participantes se executa apoiando 

principalmente atividades de coordenação dos grupos participantes em projetos e redes, 

orientado às ações de difusão e transferência de conhecimentos e resultados através de 

oficinas, cursos ou seminários, assim como de ações de mobilidade entre os grupos de 

investigação dos países participantes. (Ibid)

ANTECEDENTES PARTICULARES DO PROGRAMA 10X10

No marco do projeto XIV.5. COM TECHO (1998-2003), se desenvolveu o

programa 10x10; nele, temos participado representantes dos seguintes países: 

Argentina, Brasil, Bolívia, Cuba, Chile, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, 

Honduras, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, 

Uruguai e Venezuela.
  

1 Página da Secretaria Geral do CYTED  http://www.cyted.org/informacion_general/informacion.asp
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O programa 10x10 propôs a construção de 10 moradias experimentais em 10 

países latino-americanos e ao mesmo tempo que em cada experiência se aplicaram

tecnologias tradicionais, racionalizadas e aperfeiçoadas; tecnologias inovadoras do 

próprio país e tecnologias externas de outros países que aportaram soluções apropriadas

e apropriáveis, o que implicaria eliminar a possibilidade da dependência tecnológica

(Lorenzo, et. al., 2005, p. 16).

Mesmo no programa 10x10 foi proposto ensaiar em cada experiência 

tecnologias de tetos, muros, instalações, urbanização, etc., incluindo a atenção à 

tipologia de moradia e de assentamento humano correspondente. O teto foi o 

componente que foi trabalhado tanto nas 26 oficinas de transferência tecnológica, como 

nas 14 experiências 10x10 latino-americanas.

Por que os tetos?

1. O teto é um elemento singular dentro do sistema construtivo global, tem que resolver 
diversas solicitações e, em especial, requer soluções tecnicamente complexas para 
resolver sua estabilidade.

2. As soluções mais generalizadas de tetos apresentam problemas básicos de isolamento
térmico, durabilidade e incluso têm repercussões negativas na saúde do usuário (aço, 
amianto-cimento).

3. O custo do teto tem muita importância no custo global da moradia (aproximadamente, 
20-30%).

4. Conseguir o teto é conseguir a moradia. o resto pode ser feito pouco à pouco e com
técnicas provisórias que vão se transformando continuamente até obter um alojamento 
definitivo.

5. A solução do teto está relacionada diretamente com a cultura do lugar e com a forma de 
vida; necessita ser aceita.

6. As distintas zonas climáticas (costa, selva e serra norte e sul), assim como os micro
climas, requerem soluções de tetos específicas ou com capacidade de adaptação, 
flexíveis. (Lorenzo, et. al. ).

O programa não manteve a moradia como um fim, e sim como um meio para 

ensinar a construir a moradia, desde a seleção das tecnologias apropriadas, as formas de 

produção de tetos e paredes de moradias de muito baixo custo. Propondo-se como um 

meio de transferência de tecnologias que privilegiaram a organização social e a não 
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dependência tecnológica, orientado aos grupos sociais excluídos do mercado formal de 

moradia. (Ibid)

Com base nos objetivos anteriores desenvolveram-se diferentes experiências 

10x10 no contexto latino-americano, compiladas em Um techo para vivir (Lorenzo, et. 

al, 2005), sendo as que se apresentam na tabela 2.

Tabela 2- Países onde se construíram as experiências 10x10 e o número de moradias 
realizadas.
Fonte: Adaptada de Lorenzo, et al., 2005.

PAÍS Número de habitações construídas
1 Argentina 5 habitações, em Rio Cuarto
2 Brasil 2 habitações
3 Chile 1 habitação
4 Cuba 10 habitações
5 Equador 6 habitações em Quero
6 El Salvador 24 habitações em Zacatecoluca
7 Honduras 10 habitações em Comayagua
8 Nicarágua 12 habitações em Chinandenga, 
9 Paraguai 9 habitações

10 Peru 10 habitações em Monquegua
11 Peru Centro virtual de saúde Cotowincho

12 República 
Dominicana

36 habitações

13 Uruguai 1 habitação

14 México, 10 habitações em Chiapas

Como se pode apreciar na lista anterior, o alcance inicial pretendido de construir 

10 moradias com 10 tecnologias diferentes que serviriam como exemplo ou “aparador 

tecnológico”2 para sua reprodução, foi superado em quantidade, convertendo-se o 

número10 somente em um número de referência, pois a moradia experimentada foi 

apoiada em distintas situações que só o contexto específico definiu, que de acordo com 

o grupo técnico do 10x10, em um teto para viver, foi identificado cinco situações 

diferentes que determinaram as experiências obtidas do programa 10x10. 

  
2 Se pretendeu a geração de um catálogo de tecnologias em cada experiência 10x10, que servisse de 
modelo para a população que habite ao redor de onde se realizou e, com ajuda das pessoas capacitadas 
nas oficinas de transferência realizadas, replicar as tecnologias que cada família selecione deste catálogo 
permanente.
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1. Substituição de tetos existentes ou aplicação de tecnologias de tetos sobre 

moradias nas quais haviam sido realizados os muros.

2. Resposta aos problemas locais concretos como conseqüência de desastres 

provocados por fenômenos naturais (terremotos em El Salvador).

3. Aplicação predominante e quase exclusiva de tecnologias tradicionais ou 

tradicionais evoluídas locais.

4. Verdadeira exibição das tecnologias selecionadas que respondiam aos três

tipos fomentados pelo programa: tecnologias tradicionais evoluídas, 

tecnologias inovadoras do próprio país e tecnologias inovadoras do panorama 

ibero americano. 

5. Mescla dos casos anteriores, como resposta, por exemplo, a desastres 

provocados por fenômenos naturais e conseguir uma verdadeira mostra dos 

três tipos de tecnologias propostas (terremoto em Peru), ou uso de tecnologias 

locais, como resposta aos danos provocados pelo furacão Mitch na Nicarágua

(Lorenzo, et al, 2005, p 19).

O PROBLEMA

A partir da nossa participação no programa 10x10 e do reconhecimento dos 

objetivos apresentados neste, se detectou o problema que se aborda neste trabalho como 

ponto de partida, a reduzida transferência tecnológica obtida apesar das estratégias 

realizadas pela equipe técnica do programa, orientando-nos especificamente no 

componente teto, já que entendemos que é necessário realizar uma adaptação para as 

tecnologias de tetos que se pretendem levar a um contexto diferente ao de sua origem, 

com o fim de ampliar as possibilidades de conseguir a transferência da dita tecnologia, 

que no programa 10x10 se considerou o objetivo central da equipe técnica.

Ainda com as atividades desenvolvidas pelos membros do 10x10, procurando 

apegar-se aos objetivos iniciais, percebemos a necessidade de adaptação às condições 

específicas do contexto, apesar de não existir uma avaliação formal exposta de cada 

experiência realizada, pois para a elaboração das oficinas de transferência tecnológica

não se contou com um estudo formal de adaptação prévia para buscar a transferência 
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das ditas tecnologias, das quais 26 experiências são registrados em “Un techo para 

vivir”3.  

A maior mostra da busca de adaptação de suas tecnologias ao contexto receptor

por parte dos membros da equipe de trabalho, foi utilizar um material da localidade 

onde se trabalharia, que se aproximasse às características do que eles aplicam 

comumente no seu contexto. 

É importante citar o objetivo que a respeito da adaptação procurada propõe o

programa 10x10, registrado em Un techo para vivir, que textualmente diz:

As tecnologias devem responder ao critério largamente debatido no Programa de tecnologia 

apropriada e apropriável, é dizer:

• Que sejam adequadas para o lugar e para a população que o habitam, ao responder as 

condições e/ou capacidades culturais, técnicas e socioeconômicas.

• Que não geram dependência econômica e/ou tecnológica.

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

• Que colaborem para gerar um desenvolvimento sustentável.

Os três tipos de tecnologias aplicadas em cada experiência 10x10 se submetem a um

processo de adaptação às condições específicas do lugar onde se realizaram as 

moradias. Esse processo de adaptação se produz em um sentido estrito (materiais 

disponíveis, mão de obra disponível) e em um sentido amplio (zonas sísmicas ou

submetidas a fenômenos naturais como os furacões). Isto supõe, por um lado, a 

comprovação da flexibilidade e adaptabilidade das tecnologias e, por outro, sua

capacidade de aperfeiçoamento e evolução. Este processo não acabou, nem nos centros 

de I+D+i ou universidades que propõe as tecnologias nem nos lugares de aplicação. É 

um processo vivo e muito bom para o enriquecimento tecnológico. (Lorenzo, et al., 

2005, p. 18)

De acordo ao anterior, nos objetivos se contemplou a adaptação das tecnologias 

que se pretendiam transferir. No entanto, na realidade pouco se obteve e inclusive pouco 

se tentou, pelo que nos faz pensar que isto pode ser uma das causas que as técnicas 

aplicadas não geraram as desejadas réplicas autoconstruídas pela população instruída, 

  
3 Livro que integra a experiência do projeto “Con Techo” y o programa 10x10, perteneciente al Subprograma XIV. 
“Tecnologias para viviendas de bajo coste” de CYTED, Programa de Ciencia y Tecnología para el 
Desenvolvimiento.
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mesmo nos casos onde se construíram moradias com o apoio dos organismos 

institucionais, como foi o caso do 10x10 Chiapas, onde participamos coordenando as 

atividades com as condicionantes do Instituto de Moradia do Estado de Chiapas (INVI).

Os resultados obtidos no programa 10x10 estão evidenciados no livro Um teto para 

viver, além do mais, contar com as moradias construídas das 14 experiências 10x10, e

ao mesmo tempo com as 26 oficinas de transferência realizados em cada uma das

localidades da Iberoamérica onde se trabalhou. Entretanto, não se reportam evidências 

de uma reprodução de moradias autoconstruídas pelos habitantes, tanto por parte das 

pessoas que receberam a capacitação, como pela população circundante a cada 10x104

realizado ou por algum outro grupo social qualquer, aplicando alguma das tecnologias 

difundidas nas 40 experiências. 

O anterior, com toda segurança responde a diversos fatores e/ou variáveis, mas, 

entre eles, desde uma óptica técnica construtiva, identificamos a necessidade da 

adaptação da tecnologia pelas condições específicas do contexto receptor, 

principalmente quando o motivo é a falta de disponibilidade econômica, de alternativas 

que na maioria das vezes privilegiam a aplicação de mão de obra viável de ser 

capacitada em pouco tempo, pois é o recurso com o que mais conta o grupo social 

objetivo, e que em cada contexto existem condicionantes específicos que determinam a 

utilização ou não da tecnologia proposta, como é o caso das tecnologias convencionais 

de cada localidade, que culturalmente vem sido aceitas e muitas vezes expressam as 

aspirações dos diferentes grupos sociais, mesmo que também, na maioria das vezes, fora 

das possibilidades econômicas da maioria. 

  
4 10x10 e o nome da experiência donde se construíram as moradias com tecnologias no convencional, 
colocando o nome da localidade onde foram realizadas, por exemplo, 10x10 Chiapas.
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Por outra parte, ao ser membro da equipe de trabalho do programa 10x10, 

mesmo que não participamos em todas as experiências citadas anteriormente, 

conhecemos com detalhe as experiências realizadas no 10x10 Chiapas em México, 

Cuba, Chile, El Salvador, Honduras, Brasil, Argentina, Quito e Peru, onde os resultados 

são similares, não se reporta reprodução alguma pela população instruída, menos ainda

pela população circundante às moradias das experiências 10x10, podendo assim

concluir que não se obteve a transferência esperada.

Para reforçar a dedução anterior, foi analisada a informação difundida em Um 

teto para viver, referente às oficinas e construções de moradia do 10x10 onde, como já

exposto anteriormente, realizaram-se 26 oficinas de transferência e 14 experiências 

10x10. 

No mesmo texto, se expõe que o corpo técnico do programa difundiu 59 

tecnologias nas 26 oficinas realizadas, nestes são percebidos que somente 9 tecnologias 

foram as mais divulgadas, estas estão expostas na tabela 3.

Tabela 3- Tecnologias mais difundidas no programa 10x10 e porcentagem de aplicação
nas 26 oficinas de transferência tecnológica.
Fonte: adaptado de Um teto para viver, 2005.

A informação anterior foi comparada com as tecnologias aplicadas nas 

experiências 10x10 realizadas, onde foram construídas 135 novas moradias e mais 19

experiências com intervenção, somando um total de 154 moradias trabalhadas, no caso 

VECES 
ENSEÑANDA 

EN 26 
TALLERES

%

1 CUPULA DE FERROCEMENTO 19 73
2 SISTEMA “BATEA” 15 58
3 QUINCHA PREFABRICADA 15 58
4 DOMOZED 15 58
5 MÓDULOS AUTOPORTANTES DE MADERA PLEGADA 13 50
6 VIGUETA MAS PLAQUETA 13 50
7 SOPORTERIA LIGERA ENROLLABLE 13 50
8 SISTEMA “BENO” 10 38
9 SISTEMA ESTRUCTURAL “VIMA” 10 38

TECNOLOGIAS MÁS DIFUNDIDAS EN LOS TALLERES 10X10 
EN AMÉRICA LATINA
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das intervenções, especificamente na República Dominicana, onde foram realizadas 36 

moradias, sendo que 18 destas foi trocado o teto e as outras 18 foram reconstruídas, 

assim também no caso de Chile, onde somente foi colocado o teto. 

Do anterior podemos observar que não existe correspondência significativa entre 

as tecnologias difundidas nas oficinas de transferência e as tecnologias aplicadas nas 

moradias que sofreram intervenções, pois como se nota na tabela 4, somente o sistema 

Beno tem alguma incidência perceptível, em seguida, a cúpula de ferrocimento e a 

quincha prefabricada, entretanto, detecta-se que não se obteve em sua totalidade o

objetivo apresentado pelo programa 10x10, referente à transferência tecnológica, já que 

as tecnologias aplicadas na maioria das experiências 10x10 foram as já conhecidas em

cada localidade, tais como as paredes de madeira, bloco de cimento areia, ladrilhos e 

adobe, tetos de chapa metálica, e em seu caso, telha Tevi, de microconcreto, 

coincidentemente as tecnologias mais aplicadas nas experiências 10x10 são de uso 

comum em quase toda América Latina e por isso não são difundidas pela equipe técnica 

do programa 10x10, ver na tabela 5.

Tabela 4- Tecnologias mais difundidas e sua aplicação no programa 10x10
Fonte: Adaptado de Un techo para vivir, 2005.

VIVIENDAS 
INTERVENID

AS

%

1 CUPULA DE FERROCEMENTO 6 4.0
2 SISTEMA “BATEA” 4 3.0
3 QUINCHA PREFABRICADA 6 4.0
4 DOMOZED 5 3.0
5 MÓDULOS AUTOPORTANTES DE MADERA PLEGADA 0 0.0
6 VIGUETA MAS PLAQUETA 3 2.0
7 SOPORTERIA LIGERA ENROLLABLE 2 1.3
8 SISTEMA “BENO” 12 8.0
9 SISTEMA ESTRUCTURAL “VIMA” 0 0.0

TECNOLOGIAS MÁS DIFUNDIDAS EN LOS TALLERES DE 
TRANSFERENCIA Y APLICADAS EN 154 INTERVENCIONES 

DE LOS 10X10
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Tabela 5- Tecnologias e sua freqüência de utilização nas experiências 10x10, a marca 
mostra as tecnologias mais difundidas nas oficinas de transferência tecnológica, o que 
evidencia do mínimo sucesso destes.
Fonte: adaptada de Um teto para viver, 2005.

Somado ao anterior, também se percebe na tabela 5, que das tecnologias mais 

difundidas nas 26 oficinas de transferência, a Cúpula de ferrocemento foi a que mais se 

aplicou nas experiências 10x10, num total de 5 países diferentes, sendo a Batea em 3 

experiências, depois o Beno e o Domozed aplicados em 2 experiências distintas ao de 

sua origem, ficando a Vigueta más Plaqueta e a Quincha pré-fabricada com somente 

uma aplicação diferente ao de sua origem. Os Módulos Autoportantes de Madeira 

Plegada e o sistema estrutural VIMA, foram duas das tecnologias mais difundidas nas 

oficinas de transferência, que não foram aplicadas em nem uma das experiências 10x10.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS EN LAS 
EXPERIENCIAS 10X10 (154 

VIVIENDAS) 

VIVIENDAS 
DONDE 
UTILIZÓ

PAISES DONDE SE 
UTILIZÓ

PAÍS DE 
ORIGEN

10X10 
TRANSFERIDOS DE 

14 REALIZADOS

LAMINA METALICA 49 El salvador, Nicaragua y 
Rep. Dominicana * *

BLOCK DE HORMIGON 34
Cuba, Ecuador, Honduras, 
Nicaragua, Peru, Rep. 
Dominicana

* *

LADRILLO REBOCADO 29
Ecuador , el salvador, 
honduras, México, 
nicaragua y Uruguay

* *

TEJA TEVI 26 Cuba, El salvador, 
Honduras, Peru Cuba 3

PAREDES DE MADERA 18 Rep. Dominicana * *
SISTEMA BENO 12 Argentina, El salvador y 

Honduras Argentina 2

TEJA DE BARRO 11 Honduras, México, 
Nicaragua, Peru * *

COLUMNAS  Y LOSETAS 
PREFABRICADAS  7 El Salvador El Salvador 0

BLOCK DE SUELO CEMENTO 7 Cuba y El Salvador * *
ADOBE MEJORADO 7 El Salvador, Honduras, 

Perú Perú 2

CERCHA DE MADERA 7 Argentina y Ecuador * *
QUINCHA PREFABRICADA 6 El Salvador y Peru Perú 1

CUPULA DE FERROCEMENTO 6 Argentina. Chile. Cuba, 
Ecuador y Uruguay México 5

SISTEMA UMA 5 Argentina Argentina 0
DOMOZED 5 Ecuador, Honduras y Perú Perú 2

SISTEMA BATEA 4 Argentina. Cuba, Ecuador y 
Honduras Argentina 3

LAMINA DE FIBROCEMENTO 3 Honduras * *
VIGUETA MAS PLAQUETA 3 Cuba y Honduras Cuba 1
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Por todo o anterior entendemos que entre as possíveis causas às que se podem 

atribuir parte da situação antes descrita é um pouco ou a ausência de um estudo das 

necessidades tecnológicas dos contextos receptores, mais ainda, a necessidade de 

adaptação das tecnologias factíveis, pois é notória a recorrência de oficinas de 

transferência onde se tentou transferir, quase sempre, as tecnologias expostas na tabela

3: Cúpula de Ferrocemento, Batea, Domozed, Quincha pré-fabricada, Módulo 

Autoportante de Madeira Plegada, Vigueta mais Plaqueta, Suportaria Ligera Enrollable, 

Beno, Sistema Vima, agregando-se em casos excepcionais algumas outras como por 

exemplo: Cerâmica Armada, Domocaña, Bajareque, Cúpulas de Ferrocimento. 

Diante das evidências, é praticamente impossível que uma mesma tecnologia

pretenda se transferir a quase toda Latinoamérica e, para isto, responda as características 

do contexto receptor, apesar de que em muitas das localidades onde se trabalhou, possa

se produzir ou utilizar materiais parecidos aos que a tecnologia originalmente requer, o 

que nos reafirma a necessidade de dar valor a outras variáveis que intervém desde o

enfoque expressado inicialmente.

Entretanto depois de viver a experiência 10x10 Chiapas e conhecer as outras,

percebe-se a existência de tecnologias que, em alguns casos, possibilitam uma adoção 

direta sem nenhum tipo de adaptação como é o caso da habitação que recebeu o teto de 

cerâmica armada no programa 10x10 Chiapas, que foi transferida por Ariel Ruchansky, 

representante do Uruguai no programa 10x10 com teto, em oficina de transferência 

tecnológica para o programa 10x10 Chiapas, podendo ser apreciado na figura 1.
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Figura 1.- Foto A, Moradia construída pelo Instituto da Vivenda, com teto de Cerâmica
Armada, transferido por Ariel Ruchansky no programa 10x10 Chiapas. B, Detalhe do 
teto de Cerâmica armada na Casa do programa 10x10 Chiapas.
Fonte: Castañeda Nolasco.

Pode se qualificar esta tecnologia como adequada para o contexto específico 

pelos seguintes pontos a considerar: 

• Pelo processo construtivo simples e fácil de aprender.

§ Pelos materiais utilizados, pois sua fabricação é baseada na utilização do tijolo 

juntado com argamassa de cimento e areia, materiais familiares para a cultura 

construtiva da população de Tuxtla Gutiérrez, que agregando barras de aço são 

aceitas pela população, por seu conceito de segurança.

§ Pelo fato do preço da construção do teto ser mais econômica que o 

convencional sistema de concreto armado.

§ Por sua forma quando está rebocado, pois tem a mesma aparência que o 

sistema que aspiram construir em sua habitação, a laje de concreto armado.

§ Pela percepção do comportamento térmico, o qual é similar, segundo 

informação dos habitantes, ao comportamento de um teto de concreto armado.

§ Pelo preço, que é significativamente menor, pois utiliza menos quantidade de 

concreto, de aço e de escoramento de madeira para sua construção.      

A técnica pode ser apreciada na figura 2.  

A B
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A B

Figura 2.- Foto A, Arq. Ariel Ruchansky, mostrando a tecnologia para teto de Cerâmica 
armada, na Oficina de transferência 10x10 Chiapas. B, Detalhe do componente do teto 
fabricado com Cerâmica armada, na Oficina de transferência 10x10 Chiapas.
Fonte: Castañeda Nolasco

No entanto, como contra exemplo temos o caso da construção de uma habitação 

coberta com abóbada de argamassa armada, no programa 10x10 Equador, em Quero 

(por certo a tecnologia mais difundida nas oficinas em toda América Latina) Nesta 

experiência, a adoção da tecnologia de maneira direta, sem o estudo suficiente para ser 

adaptada, gerou problemas principalmente de adaptação ao clima. Esta localidade, a 

quase 3000 m do nível do mar, apresenta características climáticas que a tecnologia de 

abóbada de argamassa armada não dá resposta favorável e apresenta problemas sérios 

de condensação. O anterior como conseqüência por estar constituída por uma capa 

muito fina de materiais que favorecem o choque térmico entre o interior e exterior da 

habitação, gerando um problema severo de condensação e, por conseqüência 

desfavorável, também, para se contemplar dentro de uma habitação adequada, pode ser 

apreciada na figura 3.
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Figura 3.- Foto A, Sistema de teto Abóbada de Argamassa Armada na oficina 10x10 
Chiapas. Ing, Luis leyva. B, Sistema de teto Abóbada de Argamassa Armada construída 
no 10x10 Equador.
Fonte: Castañeda Nolasco.

Assim, também, existem tecnologias que são coordenadas pelos membros da 

equipe técnica do programa 10x10, como o sistema Sipromat, o qual foi apresentado na 

Oficina de transferência tecnológica do programa 10x10 Chiapas e que não é possível

adotar diretamente no contexto de Tuxtla Gutiérrez, pois há diversos fatores contra, que 

fizeram com que a idéia fosse descartada pelos membros da equipe do programa 10x10 

Chiapas, e também do mesmo grupo social que era favorecido, esta técnica pode ser 

apreciada na figura 4 y 5

Figura 4.- Arq. Antonio Conti, mostrando a tecnologia Sipromat, na Oficina de 
transferência 10x10 Chiapas.
Fonte: Castañeda Nolasco
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Figura 5.- Casa em processo de construção com a tecnologia Sipromat, na Venezuela.
Fonte: Antonio Conti. Universidad Central de Venezuela

Os aspectos percebidos que desfavorecem que esta tecnologia seja adotada diretamente 

em Chiapas são listados a seguir:

§ Pelo processo construtivo, pois é um sistema que requer uma equipe 

especializada e requer mão-de-obra especializada. 

§ Pelos materiais utilizados, já que, tanto a estrutura como os fechamentos 

são de lâmina de zinco, material que não é aceito facilmente no contexto 

social de Tuxtla Gutiérrez.

§ Pelo anterior, fica fora de qualquer possibilidade econômica, ter um 

preço muito alto para a economia do setor social objetivo.

§ O fator que é visto é a aceitação estética (forma) que ao final se percebe 

como um teto convencional de concreto armado.

§ A respeito do comportamento térmico não temos dados concretos.

§ Pelo preço, pois é significativamente superior ao somar os fatores 

anteriores (mão-de-obra especializada, equipe especializada, lâmina de 

Zinco, concreto, painéis de madeira laminada, de fibrocimento e malhas 

de aço eletro-soldada).
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Com base no anterior, percebe-se que nas tecnologias compiladas pelo grupo técnico do 

programa 10x10, e levado a diversos países da América Latina através das oficinas de 

transferência tecnológica, existem tecnologias que, sem maior necessidade de estudo, 

podem ser aceitas e construídas em contextos diferentes, de onde foram concebidos. Isto 

devido as condições do contexto receptor ser similares às condições do contexto no qual 

se originou a tecnologia por transferência. No entanto, também existem outras que 

requerem estudo e adaptação para sua melhor aceitação ao novo contexto para onde se 

leva, procurando que se converta em uma tecnologia apropriada para esse novo 

contexto. 

Por tudo que foi expresso, o presente trabalho se justifica por diferentes razões, sendo a 

nosso critério as de mais valor as seguintes:

1. Por sua relevância social já que, é certo que durante o desenvolvimento do 

programa 10x10 foram construídas as 100 casas propostas inicialmente, como se

observa na tabela No. 4, não foi da maneira planejada (10 casas em 10 países), o 

que não se pode atribuir somente às propostas tecnológicas, pois na referida 

situação intervieram muitos fatores. No entanto, é conveniente obter maior 

benefício das tecnologias que se ensaiaram nas diversas oficinas de transferência 

tecnológica que se realizaram nos países envolvidos, para o qual estudar a 

possibilidade de adaptação de diferentes tecnologias, como o caso do sistema de 

teto Domozet em Tuxtla Gutiérrez, que nos permitiria contar com alternativas 

factíveis dirigidas à habitação social, recordemos que de acordo com Segre 

(1987) o teto é o componente mais complexo para se construir, por suas 

características físico-construtivas como por seu alto custo, frente ao restante da 

habitação. 
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2. Por sua relevância econômica, é, sem dúvida, importante identificar alternativas 

que possibilitem, não somente a obtenção de uma proposta tecnológica 

apropriável, senão também apropriada, pois consideramos a habitação o ponto 

de partida para o Desenvolvimento, e qualquer crescimento econômico de um 

país se manifesta pela satisfação das necessidades básicas de sua população, 

entre estas a habitação.

3. Por sua relevância política, apesar de todo o temor que possa envolver o manejo 

deste conceito, é importante citá-lo porque é, sem dúvida, o fator que pode 

incidir na execução de diferentes alternativas, podendo com isto capitalizar os 

benefícios políticos, tanto por parte do governo ou pelos grupos organizados que 

auto-gestionam seus recursos, onde a habitação pode ser utilizada como um 

elemento que impulsione as ações de auto-gestão, próprias dos setores da 

população de menores recursos econômicos. 

4. Pela sua relevância disciplinar na arquitetura, a identificação e o entendimento 

dos problemas que envolvem a possibilidade de melhorar a qualidade de vida 

dos grupos sociais de menor renda, mediante a aplicação da disciplina da 

arquitetura, é sem dúvida alguma, fazer crescer a disciplina, é ampliar os 

horizontes tradicionais de exercício acadêmico primeiro, e profissional como 

conseqüência. É reconhecer que a habitação em geral é o gênero arquitetônico 

mais demandado, e que, como arquitetos, deve-se ampliar os conhecimentos 

para poder atender aos problemas mais complexos que se relacionem com nosso

fazer, que alemãs, para projetar a habitação dos grupos sociais de baixa renda é 

necessário racionalizar o uso dos materiais pelos limitantes econômicos do 

futuro habitante o que exige muita criatividade. 
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Na situação descrita se instala este trabalho e procura propor uma alternativa de 

adaptação de tecnologia para teto, com o fim de contribuir, ainda que o programa 10x10 

já tenha terminado, em transferências de tecnologias para a moradia de população de 

baixa renda no futuro.

HIPÓTESE 

Baseados nos antecedentes, fortalecidos pela experiência no programa 10x10 

Chiapas, e pelos exemplos anteriores, onde as tecnologias adotadas “diretamente” não 

deram resposta favorável para denominá-las como apropriadas para o contexto onde se 

transferiram, estabelece-se a seguinte Hipótese:

Existem tecnologias de tetos direcionadas à habitação social, difundidas pela 

equipe de trabalho do programa 10x10 com teto, que foram desenvolvidas para atender 

a condições específicas, por meio de exigências dos contextos para os quais foram 

concebidas, e por isto não poderão ser transferidas de maneira adequada, a um outro 

contexto enquanto não sejam submetidas a um processo de adaptação ao contexto 

escolhido, atendendo os aspectos físicos, econômicos e sociais.

OBJETIVOS

Para comprovar a hipótese exposta anteriormente, propõe-se os seguintes 

objetivos nesta investigação, tomando como base a adaptação de uma das tecnologias 

mais difundidas na América Latina por um membro da equipe técnica do programa 

10x10, o sistema de teto Domozed:
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OBJETIVO GERAL:

Desenvolver uma adaptação da tecnologia para teto Domozed ao  contexto de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, orientada a melhorar a transferência tecnológica 

para moradia de população de baixa renda, baseados na experiência do programa 10x10 

com teto, do CYTED, no marco do desenvolvimento sustentável

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Integrar na proposta tecnológica à cultura construtiva, os materiais locais, a 

aspiração do setor social por uma moradia melhor, baseada na normatividade 

existente e na otimização dos recursos disponíveis.

2. Enfocar a pesquisa no marco do desenvolvimento sustentável e na experiência 

do programa 10x10, de HABYTED, de CYTED.

3. Conhecer o processo construtivo do sistema de teto Domozet, desde a fabricação

dos componentes e seu funcionamento estrutural.

4. Desenhar um sistema de teto para ser pré-fabricado, derivando do sistema 

Domozet, que melhore suas possibilidades de utilização em Tuxtla Gutiérrez.

5. Fabricar um componente de teto factível de ser trabalhado com mão de obra não

qualificada.

6. Construir um protótipo experimental do teto em Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

México, baseado em um projeto arquitetônico de habitação social.

7. Avaliar o comportamento térmico do teto experimental.  

8. Conhecer a resistência mecânica do componente do teto desenvolvido.

9. Conhecer a aceitação do sistema de teto experimental pelo contexto social, por 

meio de mostras piloto, dirigidas à população de uma colônia marginal de Tuxtla 

Gutiérrez, e a arquitetos projetistas e construtores.

10. Conhecer o preço do teto desenvolvido no contexto de estudo.


