
PLANTA BAIXA TÉRREO PLANTA BAIXA SUPERIOR

LEGENDA

1-VARANDA

2-ESTAR/REDES

3-QUARTOS

4-BANHEIRO

5-SERVIÇO

6-ESCADA

LEGENDA

1-VARANDA

2-ESTAR/REDES

3-QUARTOS

4-BANHEIRO

5-SERVIÇO

6-ESCADA

CORTE AA

ESTRUTURA DE MADEIRA PRINCIPAL

ESTRUTURA DE MADEIRA SECUNDÁRIA

(FIXAÇÃO DOS PALETES)

PALETES DE MADEIRA SEM ESPAÇAMENTO

ENTRE AS RIPAS (IMPERMEABILIDADE VISUAL)

PALETES DE MADEIRA ORIGINAIS

(PERMEABILIDADE VISUAL)

DET. PAREDES EXTERNAS PAVIMENTO SUPERIOR

CHALÉ PADRÃO (LOTE 7)

FORRO EM TRANÇADO DE PALHA DE CARNAÚBA

ESTRUTURA DE MADEIRA PRINCIPAL

PALETES DE MADEIRA SEM ESPAÇAMENTO

ENTRE AS RIPAS (PAREDES INTERNAS)

PALETES DE MADEIRA

COBERTURA VEGETAL

LEGENDA

1-VARANDA

2-ESTAR/REDES

3-QUARTOS

4-BANHEIRO

5-SERVIÇO

6-ESCADA

LOTE 01

LOTE 02

LOTE 03

LOTE 04

LOTE 05

LOTE 06

A implantação dos chalés é direcionada buscando sempre a melhor orientação para incidência solar confortável,
ventos predominantes e ocupação total das áreas disponíveis gerando ambientes amplos e com layout variável.

A ideia principal para a criação do projeto para os chalés turístico foi baseada no
cotidiano da região do Cumbe, Ceará, Brasil, partindo da premissa que a sua arquitetura
teria como resultado um diálogo franco com a comunidade de forma a agregar valores
de participação de seus moradores na contribuição do melhoramento e
desenvolvimento da região e de todos os agentes envolvidos.

Foi adotado um partido vertical para elaboração dos chalés turísticos. Seguindo o
programa de necessidades proposto, soltando do solo a áreas dos dormitórios, criando
assim uma área de vivencia nos “pilotis” como um prolongamento da varanda que teria a
função de redário para os demais ocupantes, criando um local de reunião e descanso.

Os chalés propostos são compostos em sua forma construtiva por elementos e
conhecimento de técnicas construtivas comumentes utilizados nas construções locais,
assim aproveitando a mão de obra dos moradores.

Palha de carnaúba para a cobertura e madeira na estrutura dos pilares foi solicitada para
a construção. Esquadrias de madeira com venezianas formam as fachadas somadas ao
elemento “externo” empregado ao sistema construtivo, o palete de madeira, que por
sua vez toma a função de vedação externa e interna. As plantas dos chalés turísticos
foram conformadas a partir de um modulo referenciado nas dimensões de uma palete
de madeira padrão brasileiro (1.20 x 1.00). Resultando em melhor aproveitamento e
menor alteração na configuração física e dimensional dos paletes.

Todo um sistema de coleta de águas

pluviais  seria instalado para o

aproveitamento posterior. Placas

fotovoltaicas poderão ser instaladas

para a geração de energia limpa.

Ao final os chalés turísticos

da comunidade do Cumbe

devem reproduzir uma unidade formal, estrutural e estética de leitura visual definida.

Paletes de madeira são
elementos construtivos
bastante versáteis. Após sua
utilização na área industrial
podem ser reutilizados de
diversas formas e
possibilidades, desde a
criação de móveis a
utensílios decorativos.

Nos chalés turísticos os
paletes funcionariam como
barreiras visuais e solares,
divisórias, shaft's para
instalações elétricas e
hidráulicas.

A textura da madeira do
palete difere da madeira
utilizada na estrutura
principal valorizando a sua
composição e ritmo
estrutural.

ESTRUTURA DE MADEIRA PRINCIPAL

PALETES DE MADEIRA ORIGINAIS

(VENTILAÇÃO CRUZADA)

COBERTURA VEGETAL

(COLETA ÁGUAS PLUVIAIS)

PALETES DE MADEIRA

SEM ESPAÇAMENTO

ENTRE AS RIPAS

(IMPERMEABILIDADE VISUAL)

RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE REUSO

VENTOS DOMINANTES

ESTRATÉGIAS DE ECO-EFICIÊNCIA

PLACAS FOTOVOLTÁICAS


