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Hoje, o distanciamento entre as atividades 
econômicas tradicionais e a preservação dos 
recursos naturais ocasiona uma ruptura no 
território. 

Observamos o contexto, as características construtivas e as diretrizes básicas da arquitetura 
local afim de orientar um sentido de ocupação para o projeto das habitações. As casas:

Compreendemos a proposta do edital como um veículo articulador de 
relações entre a comunidade o meio-ambiente e o turismo comunitário; 
sendo a arquitetura e a construção dos chalés ferramentas ativas deste 
processo.

As técnicas da bioarquitetura e o emprego de materiais estão inseridos no 
contexto natural da região e incentivam a capacitação da mão-de-obra. A 
participação na construção promove um controle efetivo da comunidade 
sobre seu próprio desenvolvimento.

Os materiais escolhidos, todos extraídos da própria região, garantem uma 
construção simples, rápida, flexível , eficiente e menos impactante para o 
meio ambiente.

encontram-se pousadas sobre o chão.
possuem apenas um pavimento.
possuem alpendre fazendo a transição dentro e fora.

possuem telhado de duas águas, de telha ou palha.
erguem-se em alvenaria simples, com poucas 
aberturas.

as estruturas mais leves são em 
sua maioria em madeira roliça.

os fechamentos variam entre 
tábuas de madeira dispostas 
de diferentes formas, blocos de 
concreto e tijolos convencionais 
ou de adobe.

a palha da carnaúba é um 
elemento usado em parede, 
forro ou cobertura. 

Em locais como o Cumbe, o tempo histórico/
social e o tempo geológico/ambiental se 
relacionam intimamente em uma dança ancestral. 

As atividades econômicas e sociais essenciais para 
a vida comunitária sempre se apoiaram em uma 
estreita ligação entre homem e ambiente.

Município de Aracati, litoral leste do Ceará

Cenário de dunas brancas e lagoas, a comunidade 
está entre o Rio Jaguaribe e o mar, permeada por 
manguezais e carnaubais. 

Nesse sentido entendemos que, por meio da arquitetura, devemos buscar incentivar e recuperar 
essa relação entre espaço natural e espaço ocupado. Olhar para o território se torna um recurso 
metodológico essencial.

tijolo de barro cozido
base de apoio, permite o 
isolamento das paredes 
de terra crua do solo.

tijolo de adobe
permite a troca de ar 
constante com o meio 
e regula a temperatura 
interna da construção.

BTC
favorece a passagem 
de infraestrutura 
hidráulica e elétrica da 
construção.

tábuas/ripas de 
madeira 
permite ventilação 
constante e regula a 
insolação direta.

madeiras roliças
estrutura leve e 
resistente com material 
local tratado.

trama de palha
material artesanal local 
para fechamentos se-
cundários.

telhas cerâmicas
conforto térmico 
e praticidade de 
manutenção.

reboco de terra e 
tinta natural
permite um acabamento 
impermeável e mantém 
os tijolos protegidos.

piso de cimento e terra 
queimada com resina
favorece o conforto 
térmico e a praticidade na 
limpeza.

PLANTA  
1:50

FUNDAÇÃO
Tubulões de concreto 
e brita enterrados no 
solo, com conexão para 
pilar

BASE
Base de 40cm de altura, 
de tijolo cozido para 
isolar as paredes de 
terra crua do solo

ELEMENTOS AUXILIARES
De tijolo cozido, degrau, 

piso-banco e piso para 
ducha externa fazem a 

transição entre o solo e o 
piso interno

PILARES
Pilares de madeira 
roliça tratada 
(eucalipto, carnaúba ou 
pau-ferro) alinhados 
com as paredes para 
sustentar as tesouras

PISO
Piso único nivelado de 

cimento queimado e 
terra, com aplicação de 

resina impermeável

PAREDES
Paredes de adobe no dormitório 

e BTC no núcleo hidráulico, 
ambos de fôrma retangular, 

com elementos vazados para a 
ventilação

JANELAS
Aberturas de madeira 
com tela mosquiteiro 
para a ventilação, 
com nicho interno 
ou peitoril baixo para 
banco externo

PORTAS E MOBILIÁRIO
Portas e mobiliário em 
madeira para apoiar e 
guardar itens pessoais 

ou de serviço (externo)

ESTRUTURA PRIMÁRIA
Tesouras leves, terças e vigas 
de amarração de madeira 
roliça para apoiar os caibros e a 
estrutura do lanternim

FORRO
Em palha trançada para 
dormitório

ABERTURAS SUPERIORES
Tábuas ou ripas de madeira 
com tela mosquiteiro, 
dispostas em diferentes 
distâncias, para a ventilação 
cruzada

ESTRUTURA SECUNDÁRIA
Caibros para apoiar a 

cobertura do telhado e do 
lanternim

COBERTURA
Telhas cerâmicas capa canal 
com calhas e tabeiras nas 
laterais

CISTERNA
Cisterna enterrada 
para captação das 
calhas do telhado 

e reuso da água 
pluvial*

*Os sistemas ecológicos sugeridos podem ser incorporados 
ao projeto do alojamento, caso estejam de acordo com as 
condições da obra e do terreno.

AQUECIMENTO SOLAR
Sistema simples na cobertura de 

aquecimento solar de água para o 
chuveiro*

BIODIGESTOR
Sistema de tratamento 
de resíduos in loco, por 
meio de biodigestores 
enterrados*

TELHADO VERDE
Opção de implantação de 
telhado-verde ou palha, 
ao invés da telha cerâmica, 
para aumentar o conforto 
térmico*

CAIXA D’AGUA
Há espaço para uma caixa d’agua 
sob o lanternim, caso necessário

* * *

* * *

tela mosquiteiro
permite que a ventilação 
seja permanente sem a 
entrada de insetos.
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O partido de implantação básica corresponde à orientação solar e à ventilação 
predominante. Optamos por posicionar a entrada principal de luz do dormitório ao Norte 
e ao Leste, e orientar a ventilação cruzada da edificação de Nordeste à Sudoeste, segundo o 
vento predominante na maior parte do ano. 

O banheiro e o alpendre são 
permanentemente iluminados 
e ventilados pelas laterias e pelo 
lanternim.

alpendre
transição dentro e fora
espaço de convívio social
redário

banheiro
núcleo hidráulico organizado
área de serviço (armário e ducha)
lanternim na cobertura

dormitório
até 5 pessoas
armário e prateleiras
janela/banco

degrau piso para ducha piso com  banco

Mais três elementos compõe e auxiliam os cômodos internos: degrau, piso para ducha e piso com banco. 
A liberdade de disposição ao redor dos cômodos desfaz a sensação de frente e fundo da construção. 

Essa configuração permite arranjos variados que respondem às diferentes condições dos terrenos: 

As habitações são estruturadas em três módulos que correspondem aos três programas pedidos: alpendre, 
banheiro e dormitório.

T1

orientação entorno área
composição de acordo com a 
insolação e ventilação.

elementos auxiliares posicionados 
de forma estratégica.

planta reduzida, sem 
alpendre.

CUMBE

TERRITÓRIO

UMA SITUAÇÃO

* * *

* * *

* * *

CONSTRUÇÃO


