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DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
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BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO
1. Vegetação (bananeiras)

2. Impermeabilização em ferrocimento ou geo-membrana
3. Palha

4. Solo
5. Areia (10cm)
6. Brita (20cm)

7. Entrada do esgoto bruto
8. Entulho, tijolos, telhas compondo o filtro anaeróbico (60cm)

9. Linha de pneus compondo a câmara de digestão anaeróbica
10. Dutos de inspeção

PROPOSTA/IMPLANTAÇÃO
O principal objetivo desta proposta é que os visitantes da 
comunidade do Cumbe se sintam acolhidos, para tanto propõem-se 
chalés simples, porém confortáveis e que favoreçam o convívio entre 
os hóspedes e seus anfitriões.
Para tanto, considerou-se o terreno mais crítico, de menores 
dimensões, 6mx8m, criando-se um módulo facilmente aplicável nos 
demais terrenos, de acordo com ventilação, acessos e insolação.
A proposta apresenta um volume central, com um grande quarto, 
destinado a receber grupos maiores ou que necessitem de mais 
espaço, ou então, que pode ser dividido, formando dois cômodos 
independentes, capazes de receber grupos distintos em um mesmo 
chalé.
O acesso ao dormitório dá-se por uma varanda, com banco fixo e 
espaço para apoio de redes. A área destinada a higiene, fica na outra 
extremidade e divide-se em três ambientes distintos: cabine sanitária, 
cabine para banho e cuba, visando uma maior funcionalidade e 
agilidade no uso dos mesmos.
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DIAGRAMA DE  CONCEPÇÃO
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PAISAGISMO / SISTEMA DE TRATAMENTO
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COBERTURA

EMBASAMENTO

ISOMÉTRICA

COBERTURA
Uso de troncos de bambu impermeabilizados, 
cortados ao meio no sentido vertical e 
encaixados uns nos outros em côncavo-
convexo. Fácil execução e pequena chance 
de infiltração.

RESERVATÓRIO
Reservatório retangular, apoiado sobre 
estrutura de madeira, com capacidade de 
aproximadamente 1.300L. Pode ser executado 
“in loco” ou construído a partir da adaptação 
de caixas d’água comerciais.

ELEMENTO VAZADO
Composição de parede com vãos para 
ventilação permanente a partir do uso de 
tijolo adobe, assegurando-se temperatura 
agradável internamente.

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO
Através de  sistema simples e de baixo custo 
é possível garantir o descarte apropriado 
das águas negras e o tratamento eficaz das 
mesmas.
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FORRO
Propõem-se uma cobertura leve, em trama 
feita pelos próprios moradores do Cumbe, 
com técnica local, que permita a ventilação 
constante entre a cobertura e o dormitório.
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ESTRUTURA EM MADEIRA

ALVENARIA  EM ADOBE e=20cm

ALVENARIA EM ADOBE  e=10cm
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CAIXILHO/FECHAMENTO
Uso de caixilho em madeira, articulada 
por dobradiças, que permitem diferentes 
aberturas e sombreamento do banco 
proposto. A ser executado no local.
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