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Devido à falta de água recorrente na região foi previsto em sistema 
de aproveitamento de águas cinzas, para reduzir o consumo de 
água potável. Considerando o consumo diário per capita para 
hospedes em hotel (sem cozinha ou área de serviço) como 120L, 
uma estimativa de 55L pode ser reciclado a partir do lavatório e 
chuveiro, e reutilizado na bacia sanitária e torneira de uso geral, 
que gastariam aproximadamente 25L por dia. Para as águas 
pluviais, segundo os dados fornecidos, o volume produzido é muito 
pequeno, portanto a quantia captada será incorporada ao sistema 
de tratamento das águas cinzas, passando antes por um filtro 
simples para separar folhas.

Para assegurar o aproveitamento de luz solar e a ventilação natural, adotamos o 
sistema de Sheds, um pequeno desnível permeável entre as águas do telhado. 
Também com este fim projetamos espaços amplos e vedações permeáveis.

A vedação no alpendre permite que o espaço seja bem iluminado sem o desconforto 
da luz solar direta, permitindo também maior abertura para o acesso do chalé, 
onde foram utilizadas portas de correr de três folhas de 2m de altura em um vão 
de 1,8m.

O mobiliário foi pensado a oferecer o máximo de flexibilidade para o uso 
do espaço. Os armários são abertos e podem ser usados para a guarda de 
roupas, como prateleiras ou mesas, as camas de casal podem ser separadas 
em duas de solteiro e as camas de solteiro podem ser “desmontadas” 
formando duas camas de mesma altura. 

A decoração foi pensada considerando o artesanato local. A renda labirinto 
pode ser usada em cortinas ou toalhas de mesa.  Os quadros enfeitariam 
as paredes. A técnica de cestaria com palha empregada também pode 
ser usada na vedação permeável dos Sheds e tesouras ou na criação de 
luminárias. O uso do artesanato local pode proporcionar um ambiente mais 
aconchegante e original.

As águas cinzas captadas são direcionadas à uma caixa sifonada para que a 
aplicação do efluente seja feita de forma intermitente, garantindo a eficiência 
do filtro de areia, sem o uso de dispositivos eletrônicos. O filtro de areia tem a 
taxa de aplicação superficial (TAS) de 100L/dia/m², um diâmetro interno de 1m 
e uma vazão de 78L/dia; é formado por uma camada de entulho, uma de brita 
e uma de areia como mostrado acima. A água tratada segue para uma cisterna 
passando por um clorador de pastilhas para a desinfecção. A água de reuso é, 
por fim, direcionada à bacia sanitária e à uma torneira para rega de plantas ou 
limpeza geral. É recomendado que esses equipamentos sejam identificados, 
já que essa água não é própria para consumo humano. 

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4

BanheiroQuarto

Quarto Área de Estar

Alpendre Área de Estar

Projeto de interiores

Sustentabilidade

Reúso de Águas Cinzas

Água Potável Águas Cinzas Águas Pluviais Água de Reúso

Caixa D’água 500L
Caixa Sifonada 80L

Filtro de Areia 
78L/dia

Cisterna 240L

Para o uso 
consc iente 
d o s 
materiais e facilidade das técnicas construtivas,   projeto 
foi pensado modularmente. A estrutura, feita com os 
troncos de carnaúba, foi colocada em um grid de 2m de 
comprimento por 2m de largura, formando módulos de 
2x2. A partir dele foram feitos o banheiro e filtro de águas 
cinzas em um segundo módulo 2x4; o dormitório em um terceiro com 4x4; e um 
quarto módulo de 4x6, com dormitório e área de estar, como mostrado acima.

Essas medidas permitem que o espaço possa ser adaptado para acessibilidade 
universal, facilitando a criação de espaços livres de 1,5m de diâmetro de acordo 
com a recomendação da NBR9050.

Esses módulos podem ser encaixados, formando o chalé completo, de acordo com 
o espaço disponível e necessidade. No terreno 1 (T1) e 4 (T4) foram utilizados o 
módulo 4 e o módulo 2, com capacidade de até três hóspedes; no T2 e T5, dois 
módulos  3 e o 2, capacidade de quatro hospedes; e no T3, T6 e T7, um módulo 3 
e o 2, para dois hóspedes. As aberturas foram dispostas sempre que possível na 
direção norte/sul, o alpendre o mais próximo possível do acesso, e o banheiro a 
oeste, contrário à direção do vento.

Primavera - manhã

Verão - manhã

Outono - manhã

Inverno - manhã

Primavera - tarde

Verão - tarde

Outono - tarde

Inverno - tarde

Insolação AlpendreVentilação


