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CONTEXTO

A comunidade do Cumbe localiza-se no município de 
Aracati, litoral leste do Ceará, no Nordeste do Brasil. É 
uma comunidade tradicional de ascendência negra/qui-
lombola, formada por aproximadamente 150 famílias, na 
sua maioria, pescadores, artesãos e agricultores, que vivem 
às margens do Rio Jaguaribe. Ela se insere em condições 
climáticas predominantemente semiáridas e é vinculada 
ao ecossistema manguezal e aos sistemas geomorfológicos 
formados pela praia, dunas, lagoas costeiras e interduna-
res, tabuleiro litorâneo, canais estuarinos do Rio Jaguaribe 
e pelas falésias.

É na relação com o ecossistema manguezal e campos de 
dunas que a comunidade do Cumbe se diferencia das de-
mais comunidades costeiras do Ceará. A cata do carangue-
jo e dos mariscos no mangue e a pesca artesanal de peixes 
no estuário do Rio Jaguaribe configuram-se como as prin-
cipais fontes de renda e proporcionam os vínculos socio-
ambientais com a biodiversidade local.

A comunidade também possui uma grande produção de 
frutas como coco e manga e de artesanatos de raízes e la-
birinto (tipo de bordado). Nas manifestações culturais des-
taca-se a festa do padroeiro Nosso Senhor do Bonfim, as 
quadrilhas e os Calungas do Cumbe e na culinária local os 
pratos típicos são a galinha caipira, a caranguejada, o pirão 
de peixe e a mariscada.
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Formação de o�cinas de carne 
seca  e cultivo de  cana-de-açúcar

sEc XviI

O Cumbe passa a fornecer água 
para o Município de Aracati

1970

Criação e desenvolvimento 
da carcinicultura no Cumbe

1990

A comunidade foi certi�cada 
pela Fundação Palmares como 
remanescente de quilombo

2014

Instalação de parques eólicos
no território reinvidicado 

pela comunidade

2008

A comunidade do Cumbe tem origens no século XVII, com a formação de oficinas 
de carne seca. Além da criação de gado para a produção do charque, Aracati possuía 
como principal fonte de renda o cultivo da cana de açúcar para a produção de cacha-
ça e rapadura, atividades que utilizavam mão de obra de pessoas escravizadas.

Após o declínio desses ciclos econômicos, por mais de um século, o local ficou dis-
tante de grandes empreendimentos, o que garantiu a posse pacífica pela comunidade 
remanescente de quilombos do Cumbe.  De acordo com Gilmar Lopes (2013),  no 
ano de 1970, o Cumbe passou a fornecer água de seus lençóis freáticos, favorecidos 
por conta das dunas, para abastecer a população de Aracati. Neste período, a água, 
bem natural de uso comum e gratuito, passou a ser privatizada. 20 anos depois, na 
década de 90, surge a carcinicultura na região com a criação empresarial de cama-
rão. Em 2008, a instalação de três parques de energia eólica privatizou as dunas da 
comunidade, fechando assim um quadro de problemas sócio ambientais construído 
durante décadas e advindo das já citadas intervenções econômicas  na região. 

Em dezembro de 2014, a comunidade foi certificada pela Fundação Palmares como 
remanescente de quilombo e, após o reconhecimento, foi dada a entrada no Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no pedido para delimitação, 
demarcação e titulação das terras. 

A certificação feita pela Fundação Palmares tem como objetivo formalizar a exis-
tência das comunidades quilombolas espalhadas pelo país, assessorando-as juridica-
mente e desenvolvendo projetos, programas e politicas públicas de acesso à cidada-
nia. Contudo, apenas o Incra pode intervir legalmente na comunidade, delimitando 
suas terras, autorizando desapropriações privadas e emitindo o titulo de propriedade 
coletiva para a comunidade, de acordo com o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro 
de 2003. 

Durante a instalação das usinas eólicas foram identificadas 71 ocorrências de inte-
resse arqueológico, representadas por vestígios dos períodos pré-histórico e histórico, 
relacionados a ocupações de grupos marisqueiros-coletores-caçadores, como vestí-
gios de atividades de consumo alimentar, tais como instrumentos de coleta, preparo, 
acondicionamento e consumo de alimentos, além de restos alimentares, como con-
chas de bivalves (ostras) e gastrópodes, que podem ser encontrados dispersos ou em 
concentrações expressivas situadas em pequenas elevações dunares (domos).

HISTÓRIA
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A Comunidade do Cumbe é caracterizada pelos conflitos 
socioambientais desde o período colonial até os dias de 
hoje. Isso por apresentar uma riqueza de bens naturais e 
culturais que é cobiçada por diferentes grupos sociais. Es-
ses conflitos foram causados pelo desenvolvimento econô-
mico planejado sem considerar os princípios da equidade, 
da precaução e da participação popular na garantia do meio 
ambiente e dos impactos cumulativos e foram regidos por 
grandes empresários e pelo próprio governo, que promove-
ram a utilização extensiva dos sistemas ambientais de do-
mínio da comunidade tradicional.

Com a invasão do território tradicional por atividades eco-
nômicas, a comunidade perdeu parte dos sistemas ambien-
tais de subsistência e ancestralidade (principalmente nas 
dunas, nas lagoas e no manguezal) e outros espaços públi-
cos de uso coletivo (setores de expansão da vila ocupados 
por carcinicultura e parques eólicos).

QUESTÕES 
RELEVANTES
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O turismo comunitário está presente em diversas comu-
nidades ao redor do mundo e compreende atividades de 
turismo que são desenvolvidas por grupos organizados em 
projetos coletivos de base familiar. O turismo se integra a 
dinâmica produtiva local e o planejamento e gestão de ati-
vidades são responsabilidade da organização comunitária 
local.Desse modo, ele funciona como estratégia de garantia 
do território e proporciona uma oportunidade para as po-
pulações tradicionais possuírem o controle efetivo sobre o 
seu desenvolvimento, sendo diretamente responsáveis pelo 
planejamento e gestão das atividades, estruturas e serviços 
turísticos propostos em seu território. 

O Cumbe, por seus aspectos culturais, naturais, arqueo-
lógicos e socioeconômicos, recebe muitos acadêmicos ao 
longo de todo o ano, que desenvolvem pesquisas na área, 
podendo permanecer por vários dias na vila. 

A Festa do Mangue, manifestação cultural que ocorre anu-
almente na vila, convida as pessoas a conhecerem os cos-
tumes locais, participando das atividades tradicionais da 
região. Essa iniciativa é uma estratégia para promover uma 
maior visibilidade ao Cumbe e, assim, fortalecer a comu-
nidade.

Ambas as movimentações trazem visitantes para a vila, in-
teressados em conhecer as dinâmicas locais, que acabam 
por dinamizar a estrutura local mesmo que por um curto 
período de tempo. Pela sua incontestável beleza natural o 
Cumbe possui também um grande potencial para o desen-
volvimento de ecoturismo, ainda pouco explorado. Todas 
essas questões apontam para a necessidade de uma maior 
organização da comunidade para receber esses visitantes, 
investindo em um turismo consciente que siga os preceitos 
do turismo comunitário e ecológico. 

Atualmente, a comunidade não conta com estruturas de 
hospedagem para receber esses visitantes, que ficam hospe-
dados nas casas dos moradores ou acampando em parcelas 
de seus terrenos. Essa demanda alia-se a inserção do turis-
mo comunitário na região como ferramenta de apropriação 
e proteção do território, que vem sendo constantemente

ameaçado pelos diversos fatores já citados.  Como resposta 
a essa demanda, um grupo de moradores uniu-se para dis-
ponibilizar parcelas de seus terrenos para a construção de 
unidades habitacionais (chalés) para receber pesquisadores 
e turistas.

TURISMO 
COMUNITÁRIO

Atividades na Festa do Mangue.
Passeio de barco pelo Rio Jaguaribe.
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A localização exata dos terrenos, bem como suas 
medidas e áreas disponíveis para a intervenção estão 
no arquivo .dwg fornecido na pasta de materiais de 
apoio. Há também fotografi as dos terrenos, para a 
melhor compreensão do espaço.

ÁREAS DE
INTERVENÇÃO
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O objeto deste concurso consiste na concepção de estru-
turas independentes para hospedagem, utilizando parte de 
terrenos cedidos por moradores locais. 

Essas estruturas devem atender às recomendações de qua-
lidade e segurança dispostos no Caderno de Normas e Pro-
cedimentos Internos da Rede Cearense de Turismo Co-
munitário (Tucum) e conter um dormitório, um banheiro 
e alpendre (varanda), basicamente, mas o programa está 
aberto à proposições.

Dormitório: Deve permitir arranjos diversos para abrigar 
casais, pequenas famílias, grupos de amigos, etc. Deve con-
templar uma área para guarda de objetos e roupas. 

Banheiro: Ambiente com área para banho, bacia sanitária, 
bancada com pia e espaço para guarda de itens de higiene.  

Alpendre: área de transição entre terreno e parte interna. 
Deve ser coberta e ter a possibilidade de armar rede(s).

* Os ambientes não estão submetidos a um limite mínimo 
ou máximo de área. Deve-se levar em consideração a pos-
sibilidade de diversos arranjos e sua consequência no custo 
final da obra.

PROGRAMA

O projeto deve contemplar a possibilidade de construção 
em diferentes terrenos (inicialmente sete), adaptando sua 
implantação às diversas orientações possíveis. Essa neces-
sidade de replicação pede um desenho versátil, com dife-
rentes possibilidades de arranjos para uma melhor prote-
ção contra sol e chuva e para otimizar o aproveitamento da 
ventilação e da iluminação naturais.

FLEXIBILIDADE

O projeto também deve ter como premissa, a preocupação 
com o custo da obra e com a sua exequibilidade. Os siste-
mas construtivos utilizados devem ser condizentes com a 
realidade local e, caso fujam desta premissa, devidamente 
justificados.

As soluções arquitetônicas devem ser de baixo impacto 
ambiental, com uso de materiais de fácil acesso e mão-de-
-obra local.

Devem ser pensados sistemas passivos de ventilação e ilu-
minação, para maior eficiência energética da construção. 
Bem como soluções que economizem e aproveitem água.

DESENHO 
RESPONSÁVEL
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Tradicionalmente, o tronco da carnaúba1 é bastante empre-
gado nas construções locais. Desde estruturalmente, em vi-
gas, pilares, linhas, tesouras e caibros até como fechamento 
e elemento de sombreamento. Já as palhas da palmeira são 
utilizadas como cobertura de algumas construções e ser-
vem de material para produção de cercados e artesanato.

A experiência com a carnaúba mostrou que, assim como 
qualquer madeira, o contato direto com o solo pode pre-
judicar o material. Para substituir os pilares de carnaúba 
os moradores passaram a utilizar pau-ferro, também da re-
gião, mas mais difícil de ser encontrado.

Há uma tradição de construções em taipa de mão (pau-a-
-pique, taipa de sopapo, taipa de sebe, barro armado), que 
recentemente vem sendo substituída pela alvenaria tradi-
cional, com tijolos cerâmicos furados.

1O Decreto-Lei nº 27.413, de 30.03.2004, instituiu a carnaúba como símbolo do Es-

tado. É protegida por lei e se encontra no brasão do Estado do Ceará. O artigo 2º diz 

que ficam a derrubada e o corte da carnaúba condicionados à autorização dos órgãos e 

entidades estaduais competentes.  

Antigamente existiam na região olarias, que produziam ti-
jolos maciços e telhas com argila extraída da região. Algu-
mas casas mais antigas, feitas de taipa, apresentam alguns 
elementos como piso e telhado de material cerâmico.

Em 2017 iniciaram-se as obras para a construção do Mu-
seu do Cumbe, fruto de uma ação compensatória das em-
presas de energia eólica instaladas na região. Toda a edifi-
cação está sendo feita com técnicas de bioconstrução, como 
superadobe, pau-a-pique, uso de tijolos de solo-cimento, 
coberta verde e sistemas de aproveitamento de água. Como 
uma das exigências dos moradores do Cumbe, metade da 
mão-de-obra empregada é local. Esses moradores envolvi-
dos foram capacitados para desenvolver as técnicas empre-
gadas na construção.

Museu do Cumbe em construção (2017).

MATERIAIS E 
TÉCNICAS
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O concurso de ideias é voltado para arquitetos e estudantes 
de arquitetura, mas acreditamos que a multidisciplinarida-
de engrandece os diálogos e otimiza as soluções. Sendo as-
sim, não há nada que impeça a participação de estudantes 
e profissionais de outras áreas, bem como a mescla de estu-
dantes de escolas, cidades ou países diferentes. A exigência 
é de que haja na equipe, pelo menos, um membro arquiteto 
ou estudante de arquitetura. 

QUEM PODE 
PARTICIPAR?

A inscrição pode ser individual ou em equipe com até 5 
integrantes. É permitido também a presença de um orien-
tador na equipe, que deverá ser contabilizado como um dos 
membros;

Um dos participantes deve ficar responsável pela inscrição 
e entrega da proposta, que deverão ser feitas pelo mesmo 
email;

A taxa de inscrição individual ou por equipe é de  R$80,00 
até o dia 14/08/2018 e R$120,00 até o prazo final 
(14/09/2018);

A inscrição deverá ser feita através do preenchimento do 
formulário disponível no site premiomaquinar.com.br e 
será validado após o pagamento da taxa de inscrição. 

Após confirmada a inscrição, o participante receberá por 
e-mail o código de inscrição, que deverá ser incluso na 
prancha. 

INSCRIÇÕES

A Comissão Organizadora garante a indoneidade e trans-
parência na avaliação, a qual será feita de acordo com os 
critérios abaixo. Somente os jurados serão responsáveis 
pela escolha das melhores propostas.

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO

1. Resposta coerente às questões levantadas no edital;
2. Coerência formal e construtiva;
3. Clareza na apresentação e na proposta;
4. Clareza nas técnicas e soluções construtivas;
5. Funcionalidade e ergonomia;
6. Integração com o ambiente e atenção aos fatores eco-
nômicos e sociais da região;
7. Atenção aos fatores climáticos e ao conforto dentro da 
edificação;

A Comissão Organizadora acredita que a população beneficiada com o 
objeto deste deve ter participação ativa nas decisões. Partindo deste pres-
suposto, a avaliação das propostas será feita em  três etapas, explicadas a 
seguir.

ETAPA 01 - Os trabalhos recebidos passarão por uma triagem feita pela 
Comissão Organizadora, na qual as propostas que desobedecerem algu-
ma das exigências anteriormente estabelecidas o item INCRIÇÕES.

ETAPA 02 - As propostas restantes serão enviadas aos jurados, que as 
avaliarão segundo os critérios descritos anteriormente. A avaliação será 
padronizada e o jurado preencherá uma tabela fornecida pela Comissão 
Organizadora, pontuando, de zero a cinco, cada critério. Com as notas 
fornecidas pelos jurados, será estabelecida a média da pontuação de cada 
projeto. Os seis trabalhos com pontuações mais altas irão para a terceira 
etapa. 

Em necessidade de desempate, serão utilizados as categorias elencadas 
no  item CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, a partir da comparação das 
notas de cada critério, seguindo a ordem exposta anteriormente. 

ETAPA 03 - A  terceira etapa acontecerá na Festa do Mangue, que será 
realizada em  13 de outubro de 2018 (data sujeita a alteração de acordo 
com a disponibilidade da comunidade). Na programação do evento ha-
verá uma assembléia, na qual a população local escolherá dentre as pro-
postas finalistas a que considerarem mais coerente com suas expectativas.

Nessa etapa, os trabalhos serão expostos de três diferentes formas:

1 - Maquete física monocromática na escala de 1:200;

2 - Painel impresso no tamanho A1 de composição livre;

3 - Vídeo com duração máxima de  2 minutos no qual a equipe finalista 
explique o conceito e os pontos fortes da sua ideia. O conteúdo e a lin-
guagem do vídeo é livre.

*Todo o material exposto será produzido pelas equipes finalistas, cabendo 
a comissão organizadora a impressão 3D da maquete física, impressão do 
painel e a exibibção do vídeo;

*Não serão permitidas alterações dos projetos finalistas, apenas de repre-
sentação e textos;

*As equipes finalistas receberão todas as instruções necessárias para a 
produção do material de apresentação por email, na data estabelecida no 
cronograma deste edital.

Os moradores votarão de forma secreta na proposta que considerem a 
melhor. Em caso de empate, a proposta com maior pontuação dada pelos 
jurados prevalecerá.

MÉTODO DE 
AVALIAÇÃO
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WORKSHOP DE 
CONSTRUÇÃO

De forma a dar continuidade ao Prêmio Maquinar e con-
tribuir de maneira direta para o desenvolvimento da co-
munidade do Cumbe, a Comissão Organizadora tem a 
pretensão de realizar um workshop para a construção da 
proposta vencedora.

O intuito do Workshop perpassa a construção do edifício 
em si e busca meios de permanência mais duradouros para 
a comunidade, através da capacitação e empoderamento e 
da vivência com grupos interessados.

Ele será realizado através de oficinas práticas e em etapas, 
com vagas limitadas e participação mediante investimento, 
o qual será inteiramente destinado aos custos operacionais 
da construção.

A participação da equipe vencedora no workshop, seja no 
processo e planejamento como na construção do edifício, 
é extremamente encorajada e será definida após reuniões 
com os organizadores do concurso e facilitadores.

Mais informações como datas, inscrições, valores e como 
ajudar, serão divulgadas posteriormente.

O projeto vencedor será doado às lideranças da Comuni-
dade do Cumbe, podendo ser modificado ou adaptado. Os 
autores do projeto serão avisados de todo o processo de uso 
de suas ideias, para caso tenham interesse em participar de 
forma ativa das decisões e processos.

Os projetos devem ser novos e de propriedade intelectual 
dos envolvidos. A Comissão Organizadora não se respon-
sabiliza pela divulgação de possíveis plágios e, caso identi-
ficado pelos jurados, a equipe será desclassificada.

As propostas podem ser divulgadas e distribuídas em qual-
quer canal de mídia.

OBSERVAÇÕES

1º Colocado R$3500,00 + Certificado Digital
2º Colocado R$1500,00 + Certificado Digital
Menções Honrosas Certificado Digital

PRÊMIOS

ENTREGA A proposta deve ser apresentada em um arquivo digital em 
formato A1 com orientação livre. O arquivo deve ter como 
nome o código de inscrição, não deve exceder o tamanho 
de 25mb e não deve conter nenhum tipo de identificação, 
exceto o código de inscrição, fornecido à equipe partici-
pante no momento da inscrição.

Além do arquivo referente a prancha, deve ser mandado 
um texto resumo da proposta, com no máximo 1200 carac-
teres e uma imagem do projeto de no máximo 2mb.

O código de inscrição deverá ser colocado no canto supe-
rior direito da prancha, na fonte arial, tamanho 14pt.

O arquivo, nomeado com o código de inscrição, deve ser 
enviado para o email premiomaquinar@gmail.com cons-
tando como assunto o código de inscrição, até às 23h59 
(horário de Brasília GMT -3) do dia 17/09/2018.

O arquivo deve ser enviado pelo email do participante res-
ponsável (mesmo email usado no ato da inscrição).

As propostas que não se adequarem às exigências estabele-
cidas serão desclassificadas.  
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Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o email 
premiomaquinar@gmail.com ou através do site 
premiomaquinar.com.br no período de 20/07/2018 a 
14/09/2018. 

DÚVIDAS CALENDÁRIO

*  A data  da cer imônia pode sofrer 
a l terações  de acordo com a data  da 
Festa  do Mangue e  a  disponibi l idade da 
Comunidade.

20/07

14 /09

25 /09

27/07 a 14 /08

17/09

a definir

lançamento 
do edital

encerramento das 
inscrições

divulgação
dos finalistas

inscrições 
(valor promocional)     

data final para
envio das propostas

cerimônia de
premiação*
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