
A fim de manter a tradição do turismo comunitário, a proposta baseia-
se na experiência do visitante à comunidade. Desde o balançar da rede 
ao vento aos materiais empregados em toda a edificação. A arte da 
comunidade presente como vedação e os materiais sempre aparentes 
buscam remeter ao estilo de vida do Cumbe, deixando o chalé marcado 
por sua cultura.
O projeto trata-se de um único modelo de chalé, que mescla as técnicas 
construtivas de pau-a-pique e adobe (tijolo de terra), usa a madeira 
local como estrutura, além de utilizar-se das técnicas de palha e talo de 
carnaúba  realizadas pela população, buscando facilitar o processo de 
construção para a comunidade, aplicando métodos já conhecidos ou 
de fácil aprendizado. O chalé possui área total de 52m².

O projeto trás a preocupação com o aproveitamento máximo do espaço, 
dispondo de várias opções de layouts, que têm seu uso variado de 1 a 9 usuários. 
O programa é simples com espaço de dormitório, banheiro e alpendre, mas 
permitindo o uso flexível da edificação de acordo com a necessidade do usuário. 
Pensando nisso acrescentou-se mezanino ao programa, cuja presença varia de 
acordo com a quantidade estimada de usuários por chalé.

Encontrados na região, a carnaúba ou o pau ferro, possuem grande capacidade e 
resistência estrutural que permite, dentro da construção civil, seu uso como elemento 
construtivo estrutural para as residências locais. Entretanto, os mesmos apresentam 
um problema grave com relação ao seu tratamento para uso, principalmente se ela 
estiver diretamente em contato com o solo.

Em resposta à problemática apresentada em relação ao uso estrutural da madeira, 
apresenta-se uma solução que permite seu uso como pilar, evitando o contato 
direto com o solo e, consequentemente, o desuso da madeira. A carnaúba, por 
exemplo, umedece de dentro para fora. Ao proteger o miolo, evita-se o processo 
de apodrecimento da mesma. A extremidade que ficará em contato com o solo 
será acrescentado o “nabo”, que consiste em um recorte do tronco que deve ser 
crestado com fogo, formando uma capa protetora carbonizada, evitando assim, a 
ação de agentes biológicos, responsáveis pela deterioração da matéria. 
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materiais e custos
A fim de adequar o projeto à realidade econômica da comunidade, 
buscou-se reduzir os custos ligados aos materiais, utilizando-se de 
matérias primas já existentes na região ou de custo mínimo.

Os materiais necessários para construção da edificação são:
- Carnaúba ou pau ferro (estrutura) - custo: 0,00
- Telha de argila - custo: 0,00
- Talo de carnauba ( guarda corpo,paineis e trama) - custo: 0,00
- Fundação de pedra argamassada - custo: 41,25 + 99,18 =140,43
- Madeira para ripa (Massaranduba) - custo: 9,00 x 35 = 75,00
- Madeira para deck e mezanino (Massaranduba) - custo: 
- Cerâmica para o banheiro - custo: 12 x 16,42m2 = 197,04
- 12 bombonas - custo: 30 x 12 = 360,00
- Laje de concreto armado com malha soldada - custo: 1248,00
-Madeira para o mezanino e alpendre (tábua de madeira pinus 
4x30mx3m) - custo: 34 x 16,99 = 577,66
TOTAL: 2.598,13 por chalé

*Os materiais de custo 0,00 são encontrados no local e já utilizados pela comunidade. A carnauba 
atualmente tem corte proibido, porém foi implementada no projeto, assumindo que autorização 
de utilização  será consedida pela Semace, por já ser de uso da comunidade.
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1 PAV. : DORMITÓRIO/ BANHEIRO
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1 PAV. : SALA/DORMITÓRIO/BANHEIRO
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Várias estratégias foram adotadas para garantir o conforto ambiental e o maior 
aproveitamento de elementos passivos, priorizando a ventilação e o sombreamento 
nas áreas de permanência. Diante da variação dos terrenos apresentados, 
planejou-se espelhar a edificação, de modo que a área molhada ficaria sempre 
voltada para o oeste, juntamente com a área de transição/vestimenta. A fim de 
reduzir o impacto da insolação na edificação, as faces voltadas para esta orientação 
serão sempre fortificadas com parede dupla, garantindo a inércia da temperatura 
e manutenção da umidade interna.
Em relação à ventilação e iluminação natural, as aberturas foram posicionadas 
de forma que fosse garantida a sua eficiência total e não ofuscasse visualmente o 
usuário. Esse posicionamento foi definido através de um estudo preliminar, a fim 
de adequar o chalé nas diversas possibilidades de implantação. Junto ao estudo, 
propõe-se a proteção por brises feitos com talo de carnauba, que  são uma opção 
capaz de controlar a entrada de insolação, mantendo o ambiente iluminado ou 
vedado.
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Visando a redução do consumo de água de cada chalé, foi 
pensado num sistema de captação, filtragem e armazenamento 
de água pluvial e no reuso da água proveniente do banho. A 
água cai do telhado, e é captada pela calha que segue por um 
tubo condutor, ate um reservatório vertical de tratamento. O 
reservatório é formado por seis bambonas  (200L cada), onde 
a primeira faz a filtragem, e as outras cinco armazenam. Visto 
que a quantidade de chuva no Cumbe por ano pode não atingir 
o valor necessário para o uso constante, a água proveniente do 
banho será canalizada para as bambonas. Como exemplificado 
no diagrama abaixo, a água coletada nesse sistema será usada 
somente como descarte de dejetos.
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