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Materialidade
Os materiais construtivos definem a 

geometr ia básica do abr igo e os 

acabamentos arrematam a forma e a 

identidade contemporânea e rústica da 

edificação.  Internamente buscou-se 

trabalhar com materiais de baixo custo e 

fácil manutenção. No piso foi aplicado 

concreto polido, mantendo a laje aparente, 

nas paredes ora tem-se o tijolo aparente ou 

rebocado, ora a cerâmica nos ambientes 

molhados. Para o forro é proposto 

aplicação de uma quadrícula em madeira de 

carnaúba, intercalando labirinto e muxarabi 

de bambu para proteger os usuários, mas 

permitindo o aproveitamento da ventilação 

natural.

Bambu
Aplicado 
também como 
elemento 
vazado de 
vedação entre 
as paredes e a 
cobertura, e 
nos muxabis 
do forro.

Elemento 
vazado
Com efeitos 
visuais 
agradáveis,  
aplicado para  
minimizar a 
insolação e 
aumentar a 
privacidade.

Solo cimento
Material de baixo 
custo, consistente e 
durável. Sua aplicação 
acontece nas 
vedações monolíticas 
do abrigo, objetivando 
o conforto térmica e 
caracterização visual 
da edificação.

Concreto
Foi aplicado na 
estruturação do 
abrigo e na laje de 
piso. Tem baixo 
custo e boa 
plasticidade, além de 
ser de fácil 
manutenção

Carnaúba
É um material 
tradicional. Ela foi 
aplicada na 
estruturação do 
alpendre, 
madeiramento do 
telhado e 
acabamentos.

Métodos construtivos
A lógica construtiva tem papel 

decisivo no projeto, buscando 

racionalizar a sua execução e usar de 

métodos tradicionais. A sua 

estrutura é híbrida, combinando 

lajes, vigas e pilares em concreto (a) 

e madeira (b). As vedações são em 

solo-cimento (c) para aproximar a 

identidade do abrigo com as 

ed i f i cações t rad ic iona i s .  O 

telhamento é em madeira de 

carnaúba, bem como a estruturação 

do deck (b). A cobertura (d) é de 

telha de barro e o forro em 

carnaúba, muxarabi de bambu e 

labirinto (e) para possibilitar a 

ventilação.

Telha de barro
Muito usadas nas 
construções 
existentes e 
apresenta bom 
desempenho 
térmico-acústico.

O homem e o ambiente

A proposta apresenta a unidade independente para hospedagem, o “abrigo”, dentro do conceito de 

turismo comunitário, como espaço de vivência compartilhada com moradores locais, onde o design objetiva 

contribuir para reflexão comportamental do homem em seu ambiente de interação. Para tanto, a pesquisa 

buscou compreender as necessidades das diferentes dimensões envolvidas – social, natural, arquitetônica, 

cultural e econômica - no processo de apropriação, por parte dos visitantes, da dinâmica local e das 

atividades turísticas.

O processo de concepção teve um tripé como partido arquitetônico: a flexibilidade do programa, conforto 

ambiental e a materialidade/método construtivo. Estes três aspectos evoluíram paralelamente durante as 

tomadas de decisão, resultando numa proposta cujo volume, funcionalidade e atmosfera imprimem ao 

“abrigo” a possibilidade de fomentar o turismo local como estratégia de apropriação, mas com proteção do 

território. Como resultado formal, buscou-se a criação de uma identidade arquitetônica que homenageia a 

cultura e paisagem local, usando das potencialidades naturais e as técnicas construtivas do território para 

dotar o abrigo de eficiência, em sua exequibilidade, e o espaço construído de conforto ambiental. O 

somatório dos diferentes elementos arquitetônicos – materiais, vedações e 

estrutura – conferem uma volumetria que, ao mesmo tempo que 

respeita a ambiência da comunidade, oferece qualidade espacial, 

ao transpor os limites da edificação e propor a relação com a casa 

dos moradores através dos alpendres – espaços de convívios e 

trocas entre os diferentes atores nessa experiência.  

(..) Terra de beleza rara, guardo no meu coração, dunas brancas, águas claras, é pura fascinação...
Hino do Cumbe
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O programa e a forma

Com o objetivo de reverenciar a sua memória coletiva, a proposta 

buscou, na paisagem, elementos referenciais que contribuíssem 

para apreensão das atividades locais por parte dos visitantes, 

conferindo uma aplicação contemporânea, mas com atmosfera 

familiar. Como ponto de partida (1) buscou-se uma relação entre os 

espaços de convivência configurados pelos alpendres, com o 

objetivo de conferir continuidade visual e espacial. 

Posteriormente, o programa de uma unidade de referencia (2) de 

dois dormitórios, que abrigasse grupos de diferentes portes, 

determinou a distribuição funcional do espaço. A definição da 

forma (3) considerou a referência regular presente na paisagem 

local para aferir personalidade à nova intervenção através de uma 

suave rotação dos volumes. As subtrações e adições foram 

determinadas pelos anteparos para insolação direta e privacidade, 

pela elevação da edificação afim de se evitar umidade por 

capilaridade (corte BB), pelo acesso à edificação e volumetria da 

caixa d`água (corte CC).

Localizada no município de Aracati, no estado do Ceará, Brasil, a 

comunidade do Cumbe é rica de história quilombola e, devido aos 

diferentes e constantes conflitos socioambientais enfrentados 

desde a sua formação, o turismo emerge como uma oportunidade 

de fortalecimento da economia local e a proposta de concepção 

arquitetônica de um abrigo para hospedagem, dentro dos 

princípios da Rede Cearense de Turismo Comunitário - TUCUM, 

corroboram os interesses do desenvolvimento alinhado à 

preservação dos modos de vida e ambiente locais.
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Unidade de referência - Abrigo
45,68m²
Dois quartos
Banho privativo
Alpendre

Variação da Unidade de referência
35,44m²
Um quarto
Banho privativo
Alpendre

Disposição  dos equipamentos hidráulicos de 
maneira nidependente para otimizar o uso

Espaço de circulação compartilhado para 
acesso ao banheiro e ao frigobar. A 

separação dos dormitórios é realizada atravé 
de acortinamento de labirinto, podendo ser 

substituído por portas para maior 
privacidade e separação dos quartos

Bicamas para acomodar grupos

Armários com 
possibilidade 
de cadeamento

Acesso ao 
quarto de casal 
de forma 
independente

Ducha externa 
como 2ª opção 

de banho ou 
higienização 

rápida

Sistema de resfriamento do 
ambiente interno

Atmosfera 
coastal para 
minimizar a 
sensação de 
refrescância 
internamente

Alpendre

Flexibilidade da implantação nas diferentes áreas disponibilizadas

A unidade de referência apresenta dois dormitórios, sendo um 

para casal e outro para solteiros (até 4 pessoas), e um banheiro 

privativo compartilhado pelos dois quartos através de uma área 

de circulação que pode ser separada através de acortinamento 

ou porta.

A distribuição funcional do espaço foi pensada para atender a 

diferentes grupos. Apresenta uma flexibilidade de implantação 

que, de acordo com as dimensões da área disponibilizada, 

permite abrigar de 1 a 12 pessoas. É importante destacar que 

todas as situações, as dimensões dos quartos e banheiros são 

mantidas, havendo apenas combinação de dormitórios e a 

mutabilidade dimensional do alpendre - elemento de relação com 

espaço adaptável ao arranjo permitido pela área de implantação. Casal Grupos 
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Conforto ambiental e sustentabilidade

A comunidade do Cumbe está localizada na Zona Bioclimática 8, 

onde sugere-se a aplicação de grandes vãos sombreados para 

maior conforto térmico da edificação. No abrigo, são proposta 

janelas de 2m² posicionadas nos sentidos opostos (corte AA), 

nordeste-sudoeste, para favorecer a ventilação cruzada 

permanente, através de acondicionamento térmico passivo. A 

vedação entre o forro e a cobertura de barro (A) é perene, com 

muxarabis de bambus que também permitem a passagem dos 

ventos e contribui para constante manutenção da temperatura 

entre esses elementos arquitetônicos (corte AA). 

Devido as altas temperaturas, é ainda sugerido aplicação de uma 

técnica empregada na Escola Secundária Lycee Schorge, em 

Burkina Faso, e desenvolvida pelo escritório Kéré Architecture. 

Trata-se de um sistema de manutenção térmica (B) através da 

entrada da ventilação natural num compartimento externo com 

venezianas tanto na sua entrada quanto na saída (1), a reciclagem 

da sua temperatura no de correr do contato da água reservada em 

recipientes (2) e a sua entrada na edificação numa temperatura 

confortavelmente agradável (3). Sugere-se que essa água seja de 

reaproveitamento das chuvas, podendo seu quantitativo ser 

armazenado em cisterna, embaixo do abrigo, uma vez que este foi 

elevado 48cm do nível do terreno.
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Ventilação entre o 
forro e cobertura 
com a sucção do 
ar quente através 
do volume da caixa 
d`água

Bicamas 

Quarto solteiros

Disposição  
dos 

equipamentos 
hidráulicos de 

maneira 
independente 

para otimizar o 
uso

Espelhos 
individuais 
que permite 
a retirada e 
uso 
simultâneo

Abrigo para saudar a natureza

Lavatório

Quarto casal
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Corte AA Corte BB Corte CC

Relação com a construção existente  no terreno T1

Abrigo - variação para T2 e T7
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