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RESUMO

CASTAÑEDA, Nolasco Gabriel (2008). Adaptação tecnológica para teto de habitação 
social: Estudo de caso em Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Tese (Doutorado) –
Programa da Pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, Centro de Recursos 
Hídricos e Ecologia Aplicada, CRHEA- Escola de Engenharia de São Carlos–EESC–
Universidade de São Paulo, USP, São Carlos.

O presente trabalho trata de um dos componentes da habitação social, o teto, que por 

suas características técnico-construtivas é o mais complexo dos seus componentes. A 

pesquisa foi desenvolvida em Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, entre as atividades do 

programa 10x10, do projeto XIV.5 Con Techo, subordinado ao Sub programa XIV, 

Tecnologías para vivienda de Interés Social HABYTED de CYTED1. Pelas atividades 

realizadas com o grupo técnico do programa citado, o objetivo principal foi desenvolver 

uma adaptação da tecnologia para teto Domozed ao contexto de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, México, orientada a melhorar a transferência tecnológica para habitação social. 

Esta tecnologia é utilizada no Peru e foi difundida em diversos países de América

Latina, assim como muitas outras tecnologias cedidas pelos membros da equipe de 

trabalho do programa 10x10 con Techo. As experiências vividas evidenciaram a 

necessidade de adaptação das tecnologias difundidas aos contextos selecionados, para 

sua melhor aceitação e funcionamento ou para sua realização. Partiu-se da hipótese que 

as tecnologias difundidas pelos membros participantes do programa 10x10, ao serem 

desenvolvidas para contextos específicos e pretender transferi-las a outros, sua  

apropriação ao novo contexto está condicionada por sua adaptação. O resultado foi o 

sistema de teto Domotej com a integração da análise de cinco variáveis priorizadas 

(Processo construtivo, resistência mecânica, preço, desempenho térmico y aceitação 

social), que permitiram o desenvolvimento da adaptação; onde foi construído para sua

avaliação, um protótipo experimental de moradia com o que se comprovou a viabilidade

de construção e no contexto social do bairro Julio Cesar Ruiz Ferro,  foi explorada a 

possibilidade de sua transferência.

Palavras chaves: Adaptação tecnológica, componentes construtivos alternativos, 
desempenho térmico de teto, uso racional dos recursos, teto alternativo.

  
1 CYTED é o Programa Iberoamericano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento
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ABSTRACT

CASTAÑEDA, Nolasco Gabriel (2008). Technological adaptation for roof of social 
dwelling: study case in Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico. Thesis (Doctorate) –
Programa da Pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, Centro de Recursos 
Hídricos e Ecologia Aplicada, CRHEA- Escola de Engenharia de São Carlos–EESC–
Universidade de São Paulo, USP, São Carlos. 

The present work is about one of the components of the social dwelling, the roof, which 

is the most complex of the elements that make it a reality, due to its technician-

constructive characteristics. The research project was developed in Tuxtla Gutierrez, 

Chiapas, Mexico, in the mark of activities of the program 10x10, of the project XIV.5 

With Roof, dependent on the Sub program XIV, Technologies for Housing of Social 

Interest HABYTED of CYTED2.For the achieved activities with the technical group of 

the mentioned project, the main objective was the adaptation of the roof Domozed to the 

study context. This roof technology is used in Peru and it has been diffused to different 

countries of Iberoamerica, the same as many other technologies contributed by the 

members of the work team of the program 10x10 With Roof. The lived experiences 

showed the adaptation need of the technologies diffused to the chosen contexts, for their 

best acceptance and function or simply for their realization. We started from the 

hypothesis that the transference of technologies diffused by the participant members of 

the program 10x10, when having been developed for specific contexts and intend to 

transfer them to other different contexts, their production, function, economic viability 

and social acceptance are conditioned by their adaptation, according to the necessity of 

making them appropriate and appropriable to the new context The result was the 

integration of the analysis of five prioritized variables (constructive process, mechanical 

resistance, price, thermal performance and social acceptance), what allowed the 

development of the adaptation, which was evaluated by the construction of an 

experimental prototype of dwelling proving the construction feasibility and in the social 

context of the neighborhood Julio Cesar Ruiz Ferro, the possibility of its transfer was 

explored.

Key words:  Technological adaptation, alternative constructive components, roof 

thermal behavior, rational use of the resources, alternative roof.
  

2  CYTED is the Iberoamerican Program of Science and Technology for Development.
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RESUMEN
NOLASCO, Gabriel Castañeda (2008). Adaptación tecnológica para techo de vivienda 
social: Estudio de caso en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Tesis (Doutorado) –
Programa da Pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, Centro de Recursos 
Hídricos e Ecologia Aplicada, CRHEA- Escola de Engenharia de São Carlos–EESC–
Universidade de São Paulo, USP, São Carlos.

El presente trabajo trata de uno de los componentes de la habitación social, el techo, que 

por sus características técnico-constructivas es el más complejo de de sus componentes

hacen realidad. El proyecto de investigación fue desarrollado en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, México, en el marco de las actividades del programa 10x10, del proyecto 

XIV.5 Con Techo, dependiente del Sub programa XIV, Tecnologías para vivienda de 

Interés Social HABYTED de CYTED3. Por las actividades realizadas con el grupo 

técnico del programa citado, el objetivo principal fue desarrollar una adaptación de la 

tecnología para techo Domozed al contexto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 

orientada a mejorar la transferencia tecnológica para vivienda social. Esta tecnología es 

utilizada en Perú y ha sido difundido a Iberoamérica, al igual que muchas otras 

tecnologías aportadas por el equipo de trabajo del programa 10x10 con Techo. Las 

experiencias vividas evidenciaron la necesidad de adaptación de las tecnologías 

difundidas a nuevos contextos, para su mejor aceptación y funcionamiento o para su 

realización. Se partió de la hipótesis que las tecnologías difundidas por los miembros 

participantes del programa 10x10, al haber sido desarrolladas para contextos específicos 

y pretender transferirlas a otros, su fabricación, funcionamiento, viabilidad económica y 

aceptación social, están condicionados por su adaptación, en la medida de la necesidad 

de hacerlas apropiadas y apropiables al nuevo contexto. El resultado fue la integración 

del análisis de cinco variables priorizadas (Proceso constructivo, resistencia mecánica, 

precio, desempeño térmico y aceptación social), lo que permitió el desarrollo de la 

adaptación, la cual fue evaluada mediante la construcción de un prototipo experimental 

de vivienda comprobándose su viabilidad constructiva y en el contexto social de la 

colonia Julio Cesar Ruiz Ferro, se exploró la posibilidad de su trasferencia.

Palabras claves: Adaptación tecnológica, componentes constructivos alternativos, 

desempeño térmico de techo, uso racional de los recursos, techo alternativo.

  
3 CYTED es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
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INTRODUÇÃO:

O presente trabalho surgiu, principalmente, por duas razões: primeiro, por 

motivação pessoal, enquanto arquiteto vinculado ideologicamente com a realidade dos 

grupos sociais de baixa renda; e, pela oportunidade de participar com o grupo técnico do

programa 10x10, do projeto XIV.5 Con Techo, dependente ao Sub programa XIV, 

Tecnologías para vivienda de Interés Social HABYTED de CYTED, na experiência

vivida em América Latina, nos permitem identificar um problema desde então, que 

apesar do trabalho dos participantes para conseguir os objetivos do programa, o impacto 

obtido na transferência de tecnologias para tetos da habitação social foi insuficiente.

Mediante esta situação, partimos da premissa que a causa do problema 

assinalado é multifatorial e, entre estes fatores atuantes, sem dúvida alguma, há a falta 

de adaptação prévia das tecnologias que se pretendem transferir aos contextos 

específicos, pois apesar do fator econômico ser um determinante na concretização de 

uma habitação, há muitos outros que a fazem ser apropriada e apropriável a um contexto 

definido.

Sendo de nosso interesse o fator tecnológico, a seguinte hipótese orientou a 

realização do trabalho: 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.
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Neste cenário, o objetivo geral da pesquisa foi o desenvolvimento de uma 

adaptação do sistema de teto Domozet ao contexto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

México, com base na experiência do programa 10x10 Con Techo, a partir da utilização 

racional dos recursos.

Para alcançar o objetivo proposto, o trabalho foi realizado em duas etapas

principais: a primeira referiu-se ao desenvolvimento do projeto (desenho); a segunda 

etapa tratou da avaliação da proposta alcançada na etapa anterior, baseando-nos em uma 

metodologia de avaliação para programas e tecnologias de habitação social 

desenvolvida pelo Instituto de Construcción de Edificios (ICE), da Universidad de la 

República de Uruguay.

O primeiro capítulo faz  uma descrição da participação do programa 10 x 10 de 

HABYTED de CYTED no contexto de América Latina, bem como do problema das 

residências no México no Estado de Chiapas na cidade de Tuxla Gutiérrez.

No segundo capítulo procura-se detalhar o desenvolvimento e aplicação do 

programa 10 x 10, o seu impacto nos grupos sociais marginais, enfocando a participação 

no âmbito da experiência 10 x 10 Chiapas, o que  possibilitou trazer a tona o problema 

proposto neste trabalho e que originou as hipóteses desta tese.

Toda a proposta metodológica é relatada no capítulo três, ressaltando que a 

metodologia abordada foi construída no sentido de atender aos objetivos traçados.

Os conceitos e indicadores que definem o planejamento geral desta proposta constam no 

capitulo quatro. Por outro lado, procura-se descrever a problemática local do ponto de 

vista da orientação e da percepção de forma descritiva, ressaltando a situação e o 

contexto da  experiência 10 x 10 Chiapas no capítulo cinco.

Todo o delineamento e adaptação da proposta tecnológica, bem como todo o processo 

analítico da Tecnologia Domozed ate a obtenção dos resultados deste processo, 
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principalmente a origem tecnológica para a construção do teto Domotej, consta no 

capitulo seis.

A  avaliação, propriamente dita, da tecnologia e metodologia empregada, assim como 

todas as etapas de desenvolvimento de avaliação das variáveis e de suas derivadas 

consta no capitulo sete.

No capitulo oito se apresenta como conclusões, alem da suma das conclusões 

particulares de cada capítulo, uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido, ao tempo que 

levantamos algumas alternativas para desenvolver como sugestões provocadoras na 

busca de novos caminhos a seguir.


