
A cobertura do módulo da edificação foi projetada com a 
dimensão de 6x6 metros o que resultaria em avanços além das 
paredes da edificação, servindo tanto de beiral como abrigo 
para o alpendre e varanda, conformando assim espaços de 
transição, relaxamento e convivência dos hóspedes com seus 
anfitriões. No início, a disposição dos módulos foi concebida de 
forma que ficassem centralizados, no entanto percebeu-se que 
esta disposição acabaria criando áreas no entorno da edifi-
cação que não seriam utilizadas e a cobertura ficaria sem 
função nestes pontos, portanto resolveu-se deslocar o módulo 
da edificação, deixando dois lados mais próximos aos limites 
da cobertura e os outros dois lados mais distantes, aumentan-
do ainda assim a proteção sobre o alpendre e a varanda. 

O projeto solicitado por essa comunidade, visa além do espaço fisico, habitavel, que 
por definição é a estrutura ou o local onde o ser humano vive, busca explorar os aspec-
tos intrinsecos dessa população ribeirinha, no intuito de fortalecer a identidade da 
comunidade valorizada e demais frequentadores, construindo o conceito de habitação 
que transcende a esfera tangível, transmutando em laços mais profundos.
O projeto, objetiva a forma sustentável da edificação referente tanto ao âmbito social 
como também ao econômico, cultural e ambiental, posto ser pré-requisito fundamental 
para as soluções arquitetônicas encontradas e apresentadas.
As formas e estruturas, valem-se do conceito de comunidade, esteada no traço 
histórico da ancestralidade das 150 famílias locais, que historicamente, encontrou a 
forma de autopreservação do local por meio da afirmação de seus costumes e soli-
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A base da edificação foi pensada ligeiramente suspensa de modo que a edificação não 
sofresse com problemas relacionados à umidade do solo, principalmente em terrenos 
próximos ao mangue, preservando os pilares de madeira da estrutura e ainda assim 
criasse uma fundação (tipo sapata) que cumpra seu papel estrutural, tendo uma maior 
área de contato de sua base com o solo, ideal para terrenos arenosos. 

Quanto a relação sobre à disposição formal deste piso, optou-se por criar um módulo 
rotacionado em relação aos módulos da edificação e da cobertura, pois assim seria 
possível aumentar as áreas dos pisos do alpendre e da varanda e também permitir que 
criassem enquadramentos visuais distintos em cada um destes espaços. 

A estrutura pensada para o projeto é mista e composta por: concreto armado, supera-
dobe e madeira nativa ou outro tipo que seja viável economicamente, como a carnaú-
ba, o pau-ferro ou o eucalipto, todas tratadas quimicamente para maior durabilidade. 
As fundações, a laje de cobertura e de sustentação da caixa d'água e a base do chalé 
serão feitos em concreto armado. Os pilares, vigas e madeiramento do telhado em ma-
deira nativa. E as paredes, quando portantes, feitas em superadobe.  

Como soluções arquitetônicas referentes ao conforto térmico da edificação foi proposto que o módulo da cober-
tura seria feito como telhado verde em que haveria uma camada de substrato com vegetação ou argila expan-
dida sobre telha de fibrocimento, ou ainda palhas de carnaúba sobre o madeiramento, no intuito de aumentar a 
inércia térmica no interior da edificação. E para fomentar este efeito e reduzir a necessidade de equipamentos 
mecânicos de ventilação artificial também foi proposta a colocação de uma laje sob o telhado com aberturas nas 
paredes de quinas, sobre esta, para criação de um colchão de ar e permitir a ventilação cruzada. Esta laje ainda 
suportará uma ou duas caixas d'água além de vedar o ambiente interno do chalé, da presença de areia e inse-
tos, além de auxiliar na segurança.

Ainda com relação ao controle de iluminação natural no alpendre e nas aberturas foram criados elementos de 
madeira verticalizados que terão a função de brises servindo de barreira para a incidência solar direta e que 
poderão ter suas posições modificadas de acordo com a orientação solar do terreno e possível implantação do 
chalé. Nos espaços entre estas pérgulas verticais foi planejado ainda a colocação de painéis feitos em palhas 
de carnaúba como elementos decorativos, valorizando a mão de obra existente e utilizando os elementos da 
cultura da região. Podendo, alternativamente, plantar na cobertura verde alguma espécie de trepadeira que 
conduzida até este elemento fecharia parcialmente a visual gerando um microclima no ambiente. 

A opção pelo telhado verde ser no formato borboleta remete a questão para utilizá-la como meio de condução 
para armazenamento de águas pluviais, que por meio de sua inclinação e uma calha central, a água seria con-
duzida até um colchão de seixos que serviria de primeiro filtro para posterior armazenagem em cisternas para 
reaproveitamento na molha da vegetação ou no uso do vaso sanitário. Ainda dentro do objetivo de sustentabili-
dade foi pensada uma fossa ecológica de modo que a produção de resíduos possa passar por processos de 
filtragem e tratamento e consequentemente devolvido ao meio ambiente sem maiores danos.
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dariedade entre seus integrantes. Solidariedade esta que se percebe nos pescadores 
que ao notarem indivíduos, ainda que estranhos, não hesitaram em ceder parte de 
seus lotes residenciais ou cômodos de suas casas para abrigá-los.
A ideia do projeto surgiu a partir da criação de uma modulação que se adequasse a 
uma variedade de tipologias de terrenos, com isto foi estabelecido que o módulo da 
edificação, para caber dentro da menor dimensão dos terrenos apresentados, deveria 
possuir um comprimento de 4 metros e uma largura de 4 metros, o que permitiria a 
acomodação razoável de um quarto amplo com variação para abrigar casais, solteiros 
e casais com filho, além da possibilidade de incluir também no módulo o banheiro e 
uma área para guarda de bagagens.


