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A proposta Co-Cum - Cohabitação no Cumbe 
trata-se de um projeto de chalés modulares, 
que busca contribuir para o fortalecimento das 
atividades de turismo comunitário no Quilom-
bo do Cumbe, assim como das características 
culturais próprias da população local. Para faci-
litar o processo de construção dos chalés, que 
pode ser feito por meio de mutirão autogestio-
nado, foram escolhidas tecnologias construti-
vas locais, utilizando como principal material a 
carnaúba. O tronco é tratado, e usado como 
pilar, compondo a estrutura da forma junto 
com baldrame de hiperadobe, sendo o adobe 
também aplicado em formato de tijolo para 
execução do banheiro. As vedações do dormi-
tório são propostas como painéis, podendo 
aproveitar diferentes técnicas artesanais da co-
munidade. A unidade do chalé é apresentada 
com três possibilidades de arranjos, permitin-
do a ocupação por diferentes per�s de usuá-
rios. Além disso, o modelo unitário do chalé 
pode ser agrupado em dois ou três módulos, 
acomodando maior número de visitantes, con-
tando com instalações sanitárias compartilha-
das. A alternativa por utilizar esse sistema de 
modelação relaciona-se com as opções de ter-
renos indicados para inserção da proposição.
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Palha da Carnaúba
Tijolos de adobe

Concreto armado

Painéis modulares
Com diversas possibilidades de materialidade, 
de acordo com a produção artesanal local.

Madeira roliça de pequeno 
diâmetro da Carnaúba
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