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A PROPOSTA 
As unidades de hospedagem do CUMBE, tem como premissa a concepção 
tangível da linguagem material e imaterial da comunidade quilombola, 
visando o menor impacto socioambiental. Além de possibilitar o fortaleci-
mento econômico, os chalés para turistas servem como pequenos exem-
plos da história do CUMBE escrita no espaço. 
O PARTIDO E PROGRAMA  
Surge das construções tradicionais aliado a um módulo básico. Desenvolvi-
do para pequenos grupos, onde as camas possam ser agrupadas para abri-
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gar famílias e casais. O alpendre cria a relação do entorno com o usuáriodo 
para permiti reuniões para alimentação e a�ns. O banheiro tem chuveiro e 
vaso sanitário separados, permitindo uso simultâneo.
A FLEXIBILIDADE 
A unidade foi dimensionada para o menor terreno, em lotes maiores existe a 
possibilidade de ampliação, podendo dobrar o número de acomodações, 
compartilhando a mesma área molhada. Todas as fachadas possuem abertu-
ras, possibilitando maior aproveitamento dos condicionantes ambientais.

DESENHO RESPONSÁVEL 
Foram utilizados materiais e técnicas da região visando redução de custo. O 
aproveitamento máximo das condições climáticas locais, deu-se através da 
ventilação cruzada e efeito chaminé, além de esquadrias que permitem aber-
turas a 45° e  90° para a proteção solar, recolhimento e armazenamento da 
agua das chuvas, feitos no plano superior da edi�cação evitando o uso de 
bombas e reservatório inferior e uma turbina eólica feita de bacias para forne-
cer energia a UH.
MATERIAIS E TÉCNICAS  
Pensando no diálogo da unidade com entorno, foi aplicada a técnica da taipa-
-de-mão na área íntima e tijolos de solo cimento nas áreas molhadas, não des-
toando do contexto local e de fácil execução. Os pilares e vigas são feitos de 
madeira de Carnaúba, abundante na região, e com sua palha é feito o forro. 
Na cobertura foi empregado telha ecológica, feita de material reciclado que 
exige uma quantidade menor de madeiramento. 
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