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MAIORES VENTOS
NORDESTE E LESTE

CUMBE
CHALÉS PARA TURISMO COMUNITÁRIO

COB
Para o interior da edificação, a 
proposta se utiliza da técnica 
de bioconstrução COB, que de 
maneira artesanal e criativa, 
com total liberdade de formas 
e em perfeita ergonomia, 
permite a modelagem do 
mobiliário, camas, nichos, 

pias e banheiras. 

SuperAdobeCONCRETO Palha de 
Palmeira

Tronco de
CarnaubaCom a utilização da técnica de 

bioconstrução superadobe, 
porpõe-se edificar uma estrutura 
sustentável de baixo custo e de fácil 
execução, onde o material utilizado 
pode ser retirado do próprio local e a 
execução feita pela população, com 
conhecimento técnico ou não, e sem 

agredir o ambiente. 

CORTE ESQUEMATICO
1m 5m

O uso do concreto se dá apenas 
nas fundações da edificação, 
dando o suporte e altura 
suficiente para proteção das 
paredes de superdobe e dos 

pilares de carnaúba.

Na construção do mirante e do 
alpendre, em contraposto às 
linhas curvas da edificação, 
propõe-se linhas retas utilizando o 
tronco da carnaúba como 

estrutura.

Galhos de 
Carnauba

Os galhos da carnaúba fazem o 
fechamento da escada, permeável, 
sombreando o percurso até o 
mirante sem impedir a visual do 

entorno.

A cobertura do apendre e do 
mirante é feita com palha de 

palmeiras.

Cabanas circulares,
feitas de terra.
Claras e curvas,

na paisagem de dunas.

Erguidas com material
e mão de obra local.

Acolhem com respeito,
permitem o vivenciar.

Como uma imersão literal.

Mirante para 
contemplação 
da paisagem 
das dunas e 

entorno.

Clarabóia no centro 
do volume maior 
para permitir a 

ventilação e 
iluminação naturais.

PLANTA TIPO
TERRENO 01
ÁREA DISPONÍVEL 72m²
ÁREA CONSTRUÍDA 46m²
  

1m 5m

Instalações 
sanitárias em 3 

ambientes 
independentes, para 

maior conforto e 
fuidez em grupos 

maiores.

Possibilidade 
de ser um 

sofá ou apoio 
para dispor 
bagagem.

Camas 
sobrepostas 

com disposição 
de beliche. 

Nichos laterais 
para bagagem.

N

Desenho de 
cúpula que 
melhor se 

adapta à técnica 
construtiva 
adotada.

Implantacao 
Geral

N

Perspectiva 
Explodida

Arranjos nos Terrenos

M0172

Adaptações em razão 
das visuais, acesso e 
tamanho dos terrenos.
  

ESQUEMA DE 
MODULACAO

Perspectiva Interna

Técnica COB 
na modelagem 
do mobiliário 

interno.

Artesanato 
local nas 
peças de 
decoração 
interna.

Arranjos com 
camas sobrepostas, 
como beliches, ou 
como apoio para 

bagagens.

Volume anexo 
para cama de 

casal.

Volume articulador e 
de acesso. 
Disposição de camas e 
arranjos com beliches.

Instalações 
sanitárias.

Cama de 
casal.
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