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corte AA corte BB - mostrando possibilidade de expansão do módulo
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barrote de seção circular de r = 30 mm

porta de correr com venesiana regulaveis de madeira

janela pivotante de madeira 

piso de madeira com espassamento de 6 cm entre as peças

guarda-corpo/ estante de madeira

assoalho de madeira

parede de solo cimento

pilar de madeira com secao circular r 60 mm

banheiro compartimentado com divisória de chapa 
de policarbonato aoveolar e fechameto com porta de 
correr com venesiana de madeira.

janela pivotante de madeira 

parede de solo cimento

porta de madeira com venesiana que se transforma 
em um prolongamento/varanda atirandado por cabo 
de aco.

sapata de concreto com ligação metalica

escala 1:50
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primeiro nivel segundo nivel cobertura escala 1:50

0 1 3

A unidade dormitório para o turismo na região de cumbe foi pensada para atender, sobretudo, a 
maior variedade de terrenos. Foi planejado para confi gurar, em diversas posições, dormitórios que 
pudessem acolher desde grandes famílias a pequenos grupos. Um exemplo disso é a ligação das 
unidade pela varanda superior: a união poderiam acomodar um grupo de até 8 pessoas. Posiciona-
ndo dois andares dentro de uma unidade possibilitaria um maior rendimento pela família locadora.
Os espaços foram pensados a partir do ponto de vista ergonometria, conforto e versatilidade - o 
banheiro compartimentado, por exemplo, proporciona o uso da ducha ao mesmo tempo que outro 
usuário esteja no toalete. As dimensões dos terrenos demandaram tal fl exibilidade  não só entre as 
unidades quanto no seu interior.
O conforto térmico foi levado em consideração no arranjo das unidades dentro dos espaços cedidos 
assim como a paisagem: o projeto tem um desejo de emoldurar a paisagem.
Por fi m, foi considerado o uso dos materiais locais[ leves e facilmente carregáveis] e de baixo cus-
to e pensado a partir de técnicas construtivas que possibilitassem a construção da unidade pelos 

moradores da região.
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