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O projeto consiste na elaboração de uma unidade de cha-

lé - utilizando os limites do menor terreno (48 m²) como 

módulo - que pudesse ser replicada e adaptada aos di-

ferentes sítios e orientações. Dessa forma, as soluções 

criadas para os terrenos disponíveis seguem o módulo, 

providas de banheiro e um espaço-dormitório, que pode 

ser aberto ou dividido em dois quartos utilizando painéis 

divisórios. Há também a alternativa de uma unidade aces-

sível, com a mesma área da unidade padrão (34,5m²). A 

área de alimentação localiza-se na varanda, com o intui-

to de estabelecer conexão com os moradores durante as 

refeições sem que haja dano à privacidade dos mesmos 

ou dos visitante, pois não há necessidade de adentrar o 

espaço-dormitório.

Foram escolhidos os materiais e sistemas construtivos 

que tivessem o melhor custo benefício e rapidez na cons-

trução, considerando os materiais disponíveis na região. 

Para a coberta, foi idealizada uma estrutura de pau-fer-

ro ou eucalipto; esta também possui venezianas e te-

lhas termo-acústicas galvanizadas com núcleo em EPS, 

para um melhor conforto térmico e resistência à corro-

são; para garantir o conforto térmico de forma passiva, 

as venezianas permitem a circulação de ar constante. As 

vedações são em alvenaria de tijolo cerâmico, com um 
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baldrame de 50 cm em tijolo deitado. As esquadrias 

pivotantes foram outra estratégia pensada para que 

a unidade se adaptasse aos diferentes terrenos, pois 

assim poderia ser utilizada para direcionar a captação 

dos ventos; o painel em madeira possui em sua base 

um encaixe macho-fêmea, para que possa ser posicio-

nado ou retirado de acordo com a necessidade; tanto 

as esquadrias quanto os painéis seguem uma técnica 

artesanal da comunidade. Há também uma peça de ni-

velamento que deve ser utilizada quando as divisórias 

forem removidas, esta funciona com um encaixe ma-

cho-fêmea no piso. 

Todo o projeto foi pensado de forma a permitir a má-

xima flexibilidade nos layouts das unidades e receber 

os mais distintos perfis de visitantes, desde famílias 

a grupos de estudantes interessados em vivenciar a 

rotina da comunidade. Em suma, a proposta dos chalés 

pretende criar uma atmosfera de acolhimento através 

da conexão entre os turistas, os moradores e o en-

torno, enfatizando o reconhecimento do Cumbe como 

área de interesse em Ecoturismo e Turismo Comunitá-

rio, respeitando suas tradições, cultura e riqueza de 

recursos naturais.

corte d

corte a corte b

chalé sem 
divisórias

chalé com 
divisórias

chalé 
acessível

0 1 2 3 4 5m

a

a b

b

c

d d

c

corte c


