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CUMEEIRA PROTEÇÃO CHUVA

PALHA DE 
COQUEIRO

ESTRUTURA EM MADEIRA

COBOGÓ ALVENARIA
DE TIJOLOS

VEDAÇÃO DE CARNAÚBA

TAIPA CONTEMPORÂNEA

TURISMO COMUNITÁRIO E IDENTIDADE REGIONAL

A proposta leva em consideração, entendendo o con-
texto cultural e morfológico dessa região, a necessi-
dade de um projeto que apresente tipologia simples 
de fácil reprodução e manutenção, e que ainda consi-
dere as técnicas construtivas locais, largamente utili-
zadas e de conhecimento da população, como a taipa 
e estruturas tipo tabique, fechadas com esteiras de 
folha de coqueiro trançado e reforçadas com troncos 
de carnaúba.

As unidades de hospedagem, rementem formalmen-
te as origens da casa brasileira, à oca indígena e a ca-
bana (ou tenda) primitiva. Esse sentido nômade da 
tipologia permite que a construção seja facilmente 
migrada de um local para outro, se adaptando aos di-
versos tipos de terreno e insolação. Essa relação esta 
intimamente ligada a noção de sustentabilidade¹ im-
plícita na flexibilidade construtiva e de adaptação de 
uso, que pode ser alterado tanto no layout interno ou 
até mesmo na função da construção.

Ressaltar a brasilidade é permitir a construção de 
uma paisagem cultural² que reforça traços identitá-

rios dessa comunidade, nordestina e brasileira.

A implantação é suspensa em palafitas, separando o 
assoalho em madeira nas áreas secas, do contato di-
reto com solo, preservando o material, e permitindo 
a circulação do ar entorno de toda a construção, além 
de permitir que ela pouse sobre diversas topografias. 
Na orientação Norte, uma parede de cobogó³ em 
taipa contemporânea (também como baldrame das 
áreas molhadas) funciona como uma grande vedação 
da maior insolação direta ao mesmo tempo que per-
mite a ventilação.

A planta circular permite a maior flexibilidade da 
orientação dos ambientes internos conforme o Nor-
te, aproveitando o máximo as condições bioclimáti-
cas. A cobertura em formato cônico e com pé direito 
alto, cria uma alusão as tipologias citadas acima, com 
estrutura em madeira fechadas ou com palha de co-
queiro ou com telha de barro, ambas passíveis de se-
rem produzidas no local da construção. O fechamen-
to da estrutura se dá por um anel em madeira, em 
função da transferência entre as massas de ar quente 
e frio dentro do chalé, criando maior conforto térmi-
co e de iluminação nas diversas horas do dia.

PROGRAMA BÁSICO

- unidade de dormitório 
- cozinha de apoio com fogão e pia
- baheiro com ducha 
- área de varanda integrada
- caixa d’água idependente para cada unidade

Área total de 38 m²
Ano: 2018

O layout interno abriga a possibilidade de uma cama 
de casal ou duas de solteiro ou beliches. O programa 
básico conta com: banheiro, área dos dormitórios, 
uma pequena cozinha de apoio e varanda integrada, 
que pode ser isolada por uma porta camarão feita 
de trama vegetal, semelhante aos demais vedamen-
tos, que além de criar uma solução estética, funciona 
como briese solei.
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3. O uso do cobogó reforça a brasilidade, uma vez que esse tal-
vez seja um dos elementos arquitetônicos mais genuinamente 
brasileiros, utilizado desde antes dos movimentos modernistas 
brasileiros do início do século XX, e largamente utilizado poste-
riormente nesse movimento muito inspirado pela pesquisa do 
urbanista Lúcio Costa, sobre a casa brasileira. Cit autor
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