
  O JANGADA HOSTEL é uma proposta de hospedagem 
acessível localizado na Praia de Pontal do Maceió, Fortim 
- Ceará. A ideia do tema surgiu a partir dos pais da autora 
e da sua história com a praia, que nos últimos anos vem se 
desenvolvendo economicamente e apresentando um rápido 
crescimento no número de opções de hospedagem com custos 
elevados. O objetivo do trabalho foi trazer uma opção de custo 
mais baixo e acessível, diferente das atuais por possibilitar o 
turismo a um maior número de pessoas. Para tanto,  procurou-
se seguir as normas da NBR 9050 2015 e a filosofia que guia os 
hostels pelo mundo,  em uma edificação com muito espaços 
de convivência, conforto térmico e visual, sustentável e que 
se relaciona com o meio em que se insere, fazendo uso de 
linguagem horizontal e simples e de materiais rústicos.

Palavras-chave: Arquitetura. Hostel. Albergue. Turismo. 
Backpacker. Juventude.
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RESUMO

 
  O projeto consiste em uma proposta de hospedagem 
acessível localizada na Praia de Pontal do Maceió, Fortim 
- Ceará. A ideia do tema surgiu a partir dos pais da autora 
e da sua história com a praia, que nos últimos anos vem se 
desenvolvendo economicamente e apresentando um rápido 
crescimento no número de opções de hospedagem com custos 
elevados. O objetivo do trabalho foi trazer uma opção de custo 
mais baixo e acessível, diferente das atuais por possibilitar o 
turismo a um maior número de pessoas. Para tanto,  procurou-
se seguir as normas da NBR 9050 2015 e a filosofia que guia os 
hostels pelo mundo,  em uma edificação com muito espaços 
de convivência, conforto térmico e visual, sustentável e que 
se relaciona com o meio em que se insere, fazendo uso de 
linguagem horizontal e simples e de materiais rústicos.

Palavras-chave: Arquitetura. Hostel. Albergue. Turismo.  
Acessbilidade. Backpacker. Juventude.
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ABSTRACT

 The project consists of an accessible lodging proposal 
located in Pontal do Maceió Beach, Fortim - Ceará. The idea 
of the theme arose from the author's parents and her history 
with the beach, which in the last years has been developing 
economically and presenting a rapid growth in the number of 
options of lodging with high costs. The objective of the work 
was to bring a lower cost and affordable option, different from 
the current ones because it allows the tourism to a greater 
number of people. In order to do so, we sought to follow the 
norms of NBR 9050 2015 and the philosophy that guides the 
hostels around the world, in a building with lots of living spaces, 
thermal and visual comfort, sustainable and related to the 
environment in which it is inserted, making use of horizontal 
and simple language and rustic materials.

Keywords: Architecture. Hostel. Tourism. Accessibility. 
Backpacker. Youth.
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"All travel is  adventure travel when you 
have disability."     

Scott Rains                                    
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1.1 INTRODUÇÃO

 Mundialmente, o turismo se destaca em sua relevância 
econômica, crescendo 4% ao ano e criando 266 milhões de 
empregos diretos e indiretos, segundo a World Travel & Tourism 
Council (WTTC). A nível nacional, o mercado do turismo também 
tem, nas últimas décadas, se destacado em sua contribuição ao 
desenvolvimento social e econômico no país, com o aumento do 
número de turistas estrangeiros, a melhora da infraestrutura 
dos destinos turísticos e a sediação de megaeventos, colocando 
o Brasil no centro das atenções mundiais. Apesar da crise 
econômica que abalou o país e trouxe fortes impactos ao 
mercado, criando novos desafios para a continuação de seu 
desenvolvimento, o governo já está trabalhando para reverter 
o quadro, através do Plano Nacional do Turismo 2018-2022, que 
servirá como direcionamento para a retomada do crescimento 
e para a transformação das suas vantagens comparativas em 
vantagens competitivas.
 Todo este avanço do setor trouxe a necessidade de expansão 
e diversificação dos serviços ofertados, criando novos segmentos 
que se adequem às necessidades de cada público. Nesse contexto, 
surgem novos tipos de turismo como o turismo de aventura, 
urbano, de megaeventos, ecoturismo,  Essa diversificação 
das formas de turismo trouxe o aumento da criação de meios de 
hospedagem alternativos em todo o mundo.   
 No Ceará porém, mais especificamente no litoral cearense, 
a oferta desses novos meios ainda é bem escassa, prevalecendo 
a existência das tipologias clássicas, principalmente hotéis e 
pousadas, a maioria delas de custo elevado, sendo a oferta de 
opções de baixo custo extremamente reduzida. O acesso ao 
turismo também é bem mais complicado e conta com poucas 
opções, principalmente em ambientes de praia, se você possuir 
alguma deficiência ou mobilidade reduzida, fato que levou a 
acessibilidade a ser uma das premissas do presente trabalho.

“O que se quer é que o turismo tenha 
condições de oferecer contribuições 
efetivas para alavancar a economia 
e gerar emprego, renda e inclusão 
social, colocando o Brasil entre as 
maiores potências de turismo do 
mundo.”  

Plano Nacional de Turismo 2018-2022
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 Sendo assim, o projeto que aqui apresento vem justamente 
trazer uma opção de hospedagem que concorra com as existentes 
e garanta maior acesso a população, sem exclusão, à prática 
do turismo: um Hostel Acessível na Praia de Pontal do Maceió, 
Fortim, que siga os padrões de acessibilidade e ofereça uma 
hospedagem a custos mais baixos que os atualmente ofertados
 Esse paraíso do litoral cearense, apenas recentemente 
descoberto pelo turismo, está sendo tomado pela especulação 
imobiliária e vem apresentando crescimento nas opções de 
estadias de alto nível, tendo ganhado um hostel em 2017, o que 
ainda é pouco, comparado com a quantidade de alternativas 
tradicionais e com preços bem superiores, necessitando de mais 
alternativas populares.
 Vale salientar que a expressão Youth Hostel pode ser 
traduzida como Albergue da Juventude e, consequentemente, 
hostel como albergue. Aqui usaremos ambas as formas, sendo 
hostel utilizado com maior frequência, por ser a palavra utilizada 
mundialmente para tratar a tipologia.
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1.2 JUSTIFICATIVA

 Segundo a Organização Mundial do Trabalho - OMT, em 
2017, após a grande crise econômica que se espalhou  no mundo,  
o turismo ultrapassou o crescimento esperado, com 1.322 bilhão 
(gráfico 1.1) de viajantes internacionais,  tendo assim aumentado 
em 7% com relação a 2016, representando o melhor resultado 
em sete anos (OMT, 2018).
 O crescimento ocorrido em 2017 foi percebido por vários 
destinos que vinham se destacando pelo turismo nos últimos 
anos e também por outros que se recuperaram das quedas 
sofridas em anos anteriores. Os resultados foram, em parte, 
impulsionados pela recuperação econômica global e pela forte 
demanda registrada em mercados emissores, tanto tradicionais 
como emergentes, destacando aumentos da despesa turística no 
Brasil e na Rússia, após anos de queda (OMT, 2018).
 Esse contínuo crescimento do turismo em todo o mundo, 
e principalmente no Brasil, conduz a uma necessidade de 
diversificação e aumento da oferta de serviços aos turistas que 
chegam, levando a uma segmentação de mercado que possa 
melhor atender a cada público com suas individualidades.
 O Plano Nacional do Turismo de 2018-2022 prevê até 2022 
resultados como:

 

 Nota-se assim um esforço por parte do governo em inserir 
o Brasil entre as maiores potências do turismo no mundo, 
impulsionando assim a economia e aumentando a oferta de 
empregos.

Gráfico 1.1 Chegada dos turistas internacionais no mundo (em 
milhões).
Fonte: OMT 2018. Disponível no Plano Nacional do Turismo 2018-2022.

aumento da chegada de estrangeiros de 6,6 milhões 
para 12 milhões e a ampliação da receita cambial 
do turismo dos atuais US$ 6,6 bilhões para US$ 19 
bilhões. [O plano] vislumbra também a inserção de 
39,7 milhões de brasileiros no mercado consumidor 
de viagens e a geração de 2 milhões de novos 
empregos no turismo. (Ministério do Turismo, 2018)
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  Paralelamente a isso, com a Copa do Mundo de 
2014 e as Olímpiadas em 2016, o Brasil se consolidou como um 
dos países mais procurados por turistas. Segundo o Ministério 
do Turismo, lazer é a principal motivação de viagem ao Brasil, 
tendo representado 56,8% do mercado internacional em 2016.

Figura 1.2  Impacto do turismo no mundo
Fonte: OMT 2018. Disponível no Plano Nacional do Turismo 2018-2022.

 No que diz respeito ao mercado doméstico, de acordo com 
as análises da Organização Mundial do Turismo, estima-se que 
o turismo interno é dez vezes maior que o volume do turismo 
internacional. Segundo o Ministério do Turismo 50% dos 
domicílios com telefones fixos no Brasil possuíam ao menos um 
morador que viajou pelo Brasil durante o ano de 2017e  quanto 
maior a classe de renda, maior a proporção de domicílios que 
indicaram ter ao menos um morador que consumiu viagens de 
turismo em 2017.

Figura 1.1 Mapa do fluxo turístico internacional para o Brasil – 2016 
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 Salientada a importância do turismo para o mundo 
e para o Brasil, o que se tem notado também nas últimas 
décadas são fortes mudanças no segmento do turismo, 
com serviços cada dia mais personalizados.  Cada vez mais 
os turistas buscam por viagens mais flexíveis feitas com 
pequenos grupos, recaindo assim as atenções para um possível 
crescimento do turismo individual e backpacker no futuro.
 Assim sendo, tipologias alternativas começam a ganhar  
força, como pode-se verificar no Estudo da Demanda Turística 
Internacional (2015), que mostra o crescimento do interesse de 
estrangeiros por campings, albergues e hospedagens de baixo 
custo, de 1,6% em 2014 para 5,5% em 2017 (tabela 1.1).  O hostel 
aparece assim como uma temática interessante por ser bem 
diferente das tipologias comumente encontradas no Brasil, 
oferecendo, aos hóspedes espaços de convívio, compartilhamento 
de unidades de hospedagem e preços mais acessíveis.
 Por último, tendo a NBR 9050 finalmente virado lei 
em 2015, se faz importante estudar o tema a fundo e seus 
rebatimentos na arquitetura.  Segundo dados do IBGE, no Brasil 
existem mais de 45 milhões de pessoas com tipo de deficiência, 
número correspondente a cerca de 24% da população do país, 
sendo muito importante que os empresários do  setor turístico 
tornem possível a inclusão e o acesso de pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida às atividades turísticas, permitindo 
que elas utilizem serviços, edificações e equipamentos turísticos. 
Além de agora ser um direito previsto em lei, a acessibilidade 
é um mercado com muito consumidores ávidos por novidades 
e opções, que pode aumentar a competitividade entre os 
empreendimentos.
 Figura 1.3  Exemplo de turismo acessível na praia de Iracema, Fortaleza, 

CE. Através do programa Praia Acessível pessoas com deficiência ou 
dificuldades de locomoção utilizam esteira de acesso e cadeiras anfíbias 
para o mergulho.

Fonte: https://catracalivre.com.br/parceiros-catraca/volvo/turismo-adaptado-
acessivel-pessoas-mobilidade-reduzida/. Acesso em 21-06-2019.

Tabela 1.1  Crescimento do interesse de estrangeiros por campings, albergues e 
hospedagens de baixo custo. Fonte: Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do 
Turismo Nacional.
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1.3 OBJETIVOS GERAIS

 Projetar um hostel acessível na Praia de Pontal do 
Maceió, no Fortim, como alternativa para a oferta hoteleira de 
alto padrão da região, sendo uma opção de estadia para aqueles 
que desejam aproveitar as maravilhas que o lugar tem para 
oferecer, em condições mais amenas de pagamento ou querem 
desfrutar do local com uma outra experiência, mais jovial, 
que é oferecida pelo conceito de Hostel, bem como permitir o 
acesso de um público mais amplo, através da adequação dos 
ambientes às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Compreender o potencial turístico da Praia do Pontal do 
Maceió e do município de Fortim;

• Trazer para o foco uma nova tipologia de hospedagem, 
ainda incomum na região;

• Conceber hostel acessível de forma ampla;

• Desenvolver um projeto que utilize uma arquitetura 
sustentável, aproveitando os recursos naturais da região, 
utilizando materiais fáceis de ser encontrados, de baixo 
custo e com menor impacto possível sobre o ecossistema do 
entorno;

• Projetar de forma a obter um bom condicionamento 
ambiental, com ventilação e iluminação ao máximo possível 
naturais durante o maior período de tempo no ano;
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1.5 METODOLOGIA 

 A metodologia foi desenvolvida da seguinte maneira:

• Para a fundamentação teórica, buscou-se leitura de livros 
e artigos relacionados ao turismo, à temática de hotelaria 
e a albergues da juventude, bem como a pesquisa em 
fontes de dados oficiais,  como o Ministério do Turismo e a 
Organização Mundial do Turismo (OMT), sobre o turismo 
no Brasil e no mundo. Analisando as fontes, foi possível 
constatar um crescimento do turismo no litoral do Ceará, 
que justifica um possível investimento nesse ramo na região 
do Pontal do Maceió;

• Além de estudo sobre a temática, houve uma conversa/
entrevista com os pais da autora, proprietários de uma casa 
de veraneio no Pontal de Maceió, e com moradores, bem 
como entrevista com empresários locais. Com seus pais, os 
clientes hipotéticos do projeto, foram obtidas as informações 
necessárias para uma parte da elaboração do programa de 
necessidades do hostel e com os moradores e empresários 
pode-se compreender como eram os negócios locais, quais 
seriam os bônus e ônus e de um empreendimento desse 
tipo na Praia do Pontal do Maceió e como deveria ser o 
empreendimento para que se encaixasse e fosse bem aceito 
no local;

• Para compor um estudo de caso, a autora visitou o único 
empreendimento da tipologia presente na praia, a fim de 
entender o funcionamento de um hostel no Ceará e verificar 
a aceitação da tipologia implementada no litoral do Estado;
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• Foram analisados também outros projetos de hostels bem-
sucedidos no Brasil e no mundo, como referência projetual, 
identificando os aspectos arquitetônicos relevantes para o 
projeto de um albergue e os padrões tipológicos;

• Depois de levantamento em função da pesquisa de 
revisão literária e entrevistas, foi elaborado um programa 
de necessidades para atender às recomendações de 
qualidade da  Hostelling International1, juntamente com as 
necessidades dos clientes hipotéticos;

• Foi realizado estudo em área de intervenção, onde 
buscou-se definir um terreno em local próximo da via de 
acesso principal e do qual fosse possível avistar o mar. 
Também se levou em consideração a proximidade a outros 
estabelecimentos comerciais;

• Durante a concepção, procurou-se respeitar o entorno, as 
características e necessidades do lugar, bem como atender 
às exigências de acessibilidade impostas pela ABNT NBR 
9050, respeitando as normas e legislações específicas 
dos meios de hospedagem, tendo sido consultado a Plano 
Diretor do Fortim, criado recentemente, em 2017.

   

1 A Hostelling International, anteriormente conhecida como International 
Youth Hostel Federation, é uma associação sem fins lucrativos criada em 1931. É 
a única rede global de Associações de Albergues da Juventude, contando com 
cerca de 4.000 estabelecimentos espalhados nos mais de 80 países filiados. 
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2.1 Breve histórico do turismo

 A palavra turismo deriva de tour, que se originou do 
radical latino tornus, do verbo tornare, que significa girar, 
voltar, circular. Sendo assim, turismo é a ação de partir e voltar 
ao ponto de partida, sendo o realizador dessa ação denominado 
de turista.
 Essa ação já era encontrada nos périplos, viagens em busca 
de novas terras, sendo os fenícios os primeiros de que temos 
notícia que as faziam. Por mais que tivessem como objetivo 
novos mercados e produtos, a intenção era retornar ao ponto de 
origem.
 O primeiro conceito relativo ao turismo, refere-se ao ato 
de viajar, tendo o propósito de deslocamento,  com intenção 
de retorno ao local de partida, local de moradia permanente, 
portanto, um deslocamento por tempo determinado (Vargas, 
2016). Viagens por prazer não eram algo corriqueiro, existiam 
para uma elite apenas e, até o século XV eram mais voltadas para 
atividades de peregrinação e participação nos Jogos Olímpicos. 
O século XVI porém trouxe o início da atração pelas cidades, pela 
diversidade e oportunidades que apresentavam.
 O desenvolvimento dos meios de transporte no início do 
século XVIII com o surgimento da máquina a vapor foi um fator 
essencial para que a atividade turística começasse a ocorrer com 
mais força, já que o deslocamento das pessoas foi imensamente 
facilitado após esse marco.  
 Unindo-se à facilidade de transporte o Iluminismo começa 
a fazer com que cresça a vontade de viajar por motivos de saúde, 
educação e lazer, ainda que apenas para uma camada mais 
rica da população que podia se dar ao luxo de ter tempo livre e 
dinheiro para isso. Nessa mesma elite começa a crescer também 
a vontade de viajar simplesmente para aproveitar a experiência 
proporcionada e a paisagem, sendo por exemplo vista com como 
forma de educação perceptiva e cognitiva da elite inglesa (Urry, 
1996).

Figura 2.1.
Origem da palavra turismo.

Fonte: autora
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  O turismo continua crescendo no mundo, mas só vai se 
consolidar como atividade após a Segunda Guerra Mundial e, 
nesse mesmo período, ocorre a expansão do sistema fordista 
e como consequência agora tem-se, principalmente em países 
mais desenvolvidos, uma gama enorme de produtos a serem 
consumidos. Juntou-se a isso o advento dos meios de comunicação 
e o que passou a ocorrer foi o crescimento cada vez maior do 
desejo por ter, sendo o consumo uma espécie de demonstração 
do status social.
 As pessoas passaram a trabalhar cada vez mais para 
comprar coisas em detrimento do lazer, o importante era ganhar 
mais para poder comprar mais. Só a partir de 1970, quando a 
produtividade das economias desenvolvidas sofreu uma queda 
começou-se a perceber que o ócio poderia também ser rentável, 
se as pessoas fossem induzidas a participar de atividades 
comercializáveis.  Como traz Vargas (2016, p. 8):

  Na pós-modernidade as economias passam a ter na 
atividade turística uma base significativa, com a cultura também 
como produto comercializado, gerando todos os anos milhões de 
empregos diretos e indiretos por todo o mundo. A seguir serão 
explorados alguns conceitos importantes sobre o turismo para 
melhor compreensão do fenômeno e do presente trabalho.

Além dos bens, a prática de determinada atividades 
passa, também, a adquirir características de 
mercadoria. O apela à prática esportiva e à realização 
de atividades de lazer das mais variadas formas, 
a busca da emoção e do prazer gastronômico, da 
elevação do nível de cultura e da informação pela 
visitação e participação em eventos e o desejo de 
contatos sociais fornecem à atividade turística os 
insumos para que ela se torne uma grande indústria 
motriz e se constitua em um dos pilares da pós-
modernidade.

Figura 2.2
Parada de inauguração do Magic Kingdom em 1971. O lazer como atividade comercializável.

Fonte: https://turismo.ig.com.br/destinos-internacionais/
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Turismo sustentável

 A atividade turística, ao mesmo tempo que induz o 
desenvolvimento regional sustentável, também depende 
dele, e a sustentabilidade não está apenas na preservação dos 
recursos naturais, mas também na preservação da cultura e das 
comunidades em que se insere. 
 No guia “Turismo e Sustentabilidade” do Ministério do 
Turismo (2016) são apresentados conhecimentos e medidas 
para tornar os estabelecimentos mais sustentáveis, e o Turismo 
Sustentável é assim conceituado:

As relações entre turismo e sustentabilidade são trabalhadas em 
âmbito nacional pelo Ministério do Turismo  tomando como base
quatro princípios do desenvolvimento sustentável, fundamentais 
para o Programa de Regionalização do Turismo² :  

• Sustentabilidade ambiental: Assegura a compatibilidade do 
desenvolvimento com a manutenção dos processos ecológicos 
essenciais à diversidade dos recursos naturais. (Ministério do 
Turismo, 2016)

• Sustentabilidade sociocultural: Assegura que o 
desenvolvimento preserve a cultura local e os valores morais 

2 O Programa de Regionalização do Turismo trabalha a convergência e a 
interação de todas as ações desempenhadas pelo MTur com estados, regiões 
e municípios brasileiros. Seu objetivo principal é o de apoiar a estruturação 
dos destinos, a gestão e a promoção do turismo no País.

[...]é a atividade que satisfaz as necessidades dos 
visitantes e as necessidades socioeconômicas das 
regiões receptoras, enquanto os aspectos culturais, a 
integridade dos ambientes naturais e a diversidade 
biológica são mantidas para o futuro. (Programa de 
Regionalização do Turismo, 2013)

Figura 2.3 
Fontes alternativas de energia: microcentrais 
hidréletricas, eólica, fotovoltaica.

Fonte: Cartilha Turismo e Sustentatibilidade
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 da população, fortaleça a identidade da comunidade, e contribua            
para o seu desenvolvimento. (Ministério do Turismo, 2016)

• Sustentabilidade econômica: Assegura que o desenvolvimento 
seja economicamente eficaz, garanta a equidade na 
distribuição dos benefícios advindos desse desenvolvimento e 
gere os recursos de modo que possam suportar as necessidades 
das gerações futuras. (Ministério do Turismo, 2016)

 
• Sustentabilidade político-institucional: Assegura a solidez 

e continuidade das parcerias e compromissos estabelecidos 
entre os diversos agentes e agências governamentais dos 
três níveis de governo e nas três esferas de poder, além dos 
atores situados no âmbito da sociedade civil. (Ministério do 
Turismo, 2016)

 Na arquitetura o rebatimento desses princípios se encontra 
em ações tais como: 

• implementar um sistema de coleta e aproveitamento da água 
da chuva;

• uso de fontes alternativas de energia, como a eólica ou a solar, 
abundante no local de estudo do presente projeto; 

• instalação de temporizadores ou sensores de presença nas 
áreas de circulação;

• aproveitar ao máximo a iluminação natural com aberturas 
generosas, uso de lâmpadas fluorescentes ou de LED;

• implementar um sistema de separação de lixo e criar um 
sistema de compostagem para resíduos orgânicos.
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 No quesito sociocultural, deve-se prezar pela dignidade 
dos trabalhadores e da comunidade, valorizando as pessoas e o 
patrimônio cultural e histórico, sendo a acessibilidade um dos 
seus itens mais importantes.

Turismo Social

 Conforme a  declaração de Montreal (1996), no Congresso 
do Bureau Internacional de Turismo Social – BITS:

 Assim, a vida cotidiana, os hábitos sociais, trabalhar 
sendo o mais comum dele, criam no ser humano a necessidade 
de um tempo para si, para aproveitar a família, para se divertir 
e conseguir desfrutar as coisas boas que a vida tem para 
oferecer.  
 Levando em consideração essa forma de pensar, de que 
o turismo deve ser um direito de todos, surge o turismo social, 
conceito de origem europeia que surgiu por volta do século XX e 
era usado como

 A principal missão do turismo social é a de incluir, a todos, 
sem discriminação, promovendo o acesso ao turismo àquelas 

todos os seres humanos têm direito a descansar, a 
um tempo de ócio, a um limite de horas trabalhadas 
e a férias pagas”; “o objetivo primário de todas as 
iniciativas de desenvolvimento turístico deve ser 
a realização plena das potencialidades de cada 
indivíduo, como pessoa e como cidadão. (Ministério 
do Turismo, 2006)

 proposta de lazer para um número maior de pessoas, 
organizado por associações, sindicatos e cooperativas 
com a finalidade de atender as necessidades de férias 
das camadas sociais menos favorecidas. (Ministério 
do Turismo, 2006)

Figura 2.4
Turistas fazem trilha no Sesc Iparana - Hotel Ecológico, Caucaia, Ceará.

Fonte: http://www.sesc-ce.com.br/post_unit/sesc-iparana-hotel-ecologico/
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pessoas que por algum motivo, geralmente financeiro, ou 
mesmo por limitações física, não podem desfrutar desse tipo de 
atividade de lazer. O Ministério do Turismo (2006)  destaca esse 
segmento como 

 Em alguns países, como é o caso do México, o governo já 
viu nesse segmento uma oportunidade de geração de capital, 
incentivando o turismo na baixa temporada, em que vagas em 
meios de transporte e hospedagem ficam subutilizadas, momento 
perfeito para ofertar pacotes mais atrativos àqueles com renda 
mais baixa. Aqui no Brasil, o incentivo do turismo à população 
com renda mais baixa ainda é pouco, sendo o Serviço Social do 
Comércio (SESC)³1o maior responsável por ações nesse sentido, 
promovendo excursões e oferecendo opções de hospedagem a 
preços populares.
 

3 Mantida por empresas do comércio de bens, serviços e turismo o Serviço 
Social do Comércio (SESC) é uma instituição privada do Brasil que atua  em 
todo o país com foco no bem-estar dos seus empregados e dos familiares 
destes, porém aberto à toda a comunidade.

[...] a forma de conduzir e praticar a atividade 
turística, promovendo a igualdade de oportunidades, 
a equidade, a solidariedade e o exercício da cidadania 
na perspectiva da inclusão”.  (Ministério do Turismo, 
2006)

Figura 2.5
Logomarca do Programa Turismo Acessível.

Fonte: Ministério do Turismo

Figura 2.6
Logomarca do Programa Viajemos Por México, que 
incentiva o turismo no país na baixa temporada.

Fonte: https://www.entornoturistico.com/viajemos-
todos-mexico-programa-turismo-social/
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Turismo Acessível

 Com relação ao viés acessível do turismo social, entretanto, 
já houve uma tentativa do governo nos últimos anos, visando 
possibilitar a inclusão social e o acesso de pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida à atividade turística, com segurança 
e autonomia. 
 A NBR 9050 de 2004 definia acessível como:

 Sendo a versão vigente da norma técnica no período o  
Ministério do Turismo criou para o período de 2012 a 2014 o 
Programa Turismo Acessível, que realizou uma série de estudos 
que resultaram em cartilhas e guias para melhorar a qualidade 
dos serviços oferecido ao público com deficiência e mobilidade 
reduzida, tendo como resultado um conjunto de ações para 
receber bem a todos e com estrutura permanente implantada 
na época da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, 
sendo os frutos perpetuados depois dos eventos.
 Depois que todos os dados foram levantados, um 
planejamento de ações conjuntas de obras de arquitetura e 
engenharia foi desenvolvido. Houve também a preocupação em 
formar a consciência dos anfitriões para recepcionar melhor as 
pessoas com deficiência através de uma cartilha com orientações 
nesse sentido. Cerca de 8 mil profissionais de turismo foram 
treinados e o número de acomodações acessíveis das 12 cidades 
que receberam os jogos da Copa do Mundo e também das cidades 
vizinhas aumentou em 5%.
 Apesar de desde 2004,  com a assinatura do Decreto 
Federal nº. 5296, as pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida possuirem o direito de fazer turismo, em comparação 

Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano 
ou elemento que possa ser alcançado, acionado, 
utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, 
inclusive aquelas com mobilidade reduzida. O termo 
acessível implica tanto acessibilidade física como de 
comunicação. (ABNT, 2004)

As pessoas com deficiência e os idosos não ficam 
mais limitados à sobrevivência diária dentro de suas 
residências, mas buscam, como todo ser humano, 
qualidade de vida, diversão e lazer. É fato que alguns 
locais já acordaram para essa realidade adaptando 
seus espaços ou criando novos a fim de atender à 
demanda crescente de pessoas com necessidades 
especiais.(Horta, Couto, 2014)

com os países de Primeiro Mundo, é fácil constatar que ainda 
falta muito para o Brasil alcançar um patamar satisfatório nos 
assuntos de acessibilidade, porém, o tema tem recebido atenção 
dos órgãos regulamentadores, e o governo federal, mesmo 
após Copa do Mundo e Olimpíadas, continua aplicando capital 
em sensibilização e custeamento de obras, o que já pode ser 
considerado um avanço.
 É importante notar que o turismo é uma fonte importante 
de riqueza econômica e um dos setores que têm crescimento mais 
rapidamente na economia mundial e o investimento específico 
no turismo acessível e social, havendo preocupação como a 
garantia de satisfação no atendimento, pode ser considerado um 
diferencial significativo para um mercado consumidor bastante 
grande e ainda carente de opções de qualidade.

Figura 2.6
Laura Martins em uma de suas 

viagens. Ela é cadeirante e escritora 
do blog 'Cadeira Voadora' em que 

registra suas viagens e as barreiras 
que encontra. Na legenda seu 

depoimento sobre uma plataforma 
elevatória de uma hotel.

Fonte: http://cadeiravoadora.com.
br/planejar-uma-viagem-acessivel/
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O Design Universal

 Como uma das premissas do projeto, está o design 
universal, expressão originada nos Estados Unidos por Ron 
Mace, fundador do Center of Universal Design . É um conceito 
que pode ser entendido como:

 A fim de  regulamentar o termo universal design, Ron 
Mace elaborou sete princípios: 

1. Uso equitativo: O design é útil e comercializável para pessoas 
com habilidades diversas, ou seja, a utilização do produto ou 
espaço deve ser possível a todos os usuários, sem distinguir ou 
segregar grupos de pessoas; 

2. Flexibilidade no uso: O design acomoda uma ampla gama de 
preferências e habilidades individuais, sendo assim o uso não 
deve ser focado em apenas um grupo específico mas ser passível 
de adaptação; 

3. Uso simples e intuitivo: O uso do design é fácil de entender, 
independentemente da experiência do usuário, conhecimento, 
habilidades de linguagem ou nível de concentração atual, 
devendo-se assim evitar-se ao máximo o emprego de 
elementos complexos, visando a fácil compreensão de todos, 
independentemente de suas capacidades; 

4. Informação perceptível: O design comunica informações 
necessárias de forma eficaz ao usuário, independentemente das 
condições ambientais ou das capacidades sensoriais do usuário; 

Prática de conceber e projetar espaços e produtos 
que possam ser utilizados pelo maior número de 
pessoas possível, sejam elas deficientes físicos, 
crianças, idosos, mulheres, estrangeiros, pessoas com 
dificuldades cognitivas, mães com carrinho de bebê 
ou outros.”  (HORTA, COUTO, 2014)



35

5. Tolerância ao erro: O design minimiza os riscos e as 
conseqüências adversas de danos acidentais ou ações não 
intencionais; o usuário

6. Baixo esforço físico: O produto pode ser usado eficiente e 
confortavelmente, com um mínimo de fadiga;

7. Tamanho e espaço para aproximação e uso: Oferecer espaço 
e tamanho apropriados para aproximação, alcance, manipulação 
e uso independentemente do tamanho do corpo, postura ou 
mobilidade do usuário. garantindo assim que quem quer que vá 
utilizar sempre consiga se aproximar e manipular o produto ou 
espaço, independentemente de sua forma ou condição física.

 O design universal não deve ser visto só como uma 
ferramenta disponível para os profissionais, mas, sim, como 
uma maneira de projetar, pensando de forma mais humana, 
não excluindo ou criando “grupos de minorias”, mas, tentando 
sempre atender à maior quantidade possível de usuários.

Figura 2.7 
Solução apresentada pela Brastemp para cozinha e 
lavanderia integradas com design universal na Casa Cor 
São Paulo. Equipamentos com identificação em braile, 
bancada com regulagem de altura e eletrodomésticos 
integrados foram algumas das inovações do projeto-
conceito “Liberty”.

Fonte: http://artetecta.blogspot.com/2011/05/brastemp-
apresenta-solucao-integrada-de.html
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2.2 Turismo no litoral leste do Ceará

 No Ceará, o turismo é uma das atividades mais relevantes 
desde 1980, quando o governo de Tasso Jereissati, ou “governo das 
mudanças”, e seus sucessores fizeram mudanças significativas 
através da implementação de políticas públicas que visavam 
alavancá-la. Eles ajudaram a construir uma nova imagem do 
Ceará, associando-a às belezas naturais e deixando para trás a 
ideia de sertão e seca, que marcava o imaginário do restante do 
país.
 Para isso, o governo implantou o Prodetur, programa 
que possibilitou a construção de novas rodovias, duplicou e 
pavimentou as que já existiam e investiu em aeroportos, tudo 
para encurtar as distâncias e facilitar o acesso ao litoral. Além 
disso, aplicou recursos também na qualidade dos destinos 
turísticos, preservando o patrimônio histórico, formando e 
capacitando empresários e gestores públicos, aumentando o 
marketing e diversificando o mercado. Posteriormente, o Ceará 
também recebeu investimentos do PAC e do Prodetur Nacional, 
que permitiram a ampliação do aeroporto Pinto Martins e 
contribuíram para diversificar e interiorizar o turismo no 
Estado, deixando-o mais competitivo.
 Esses investimentos nas estradas encurtaram as distâncias 
entre a capital Fortaleza e o litoral, mas uma das ações mais 
significativas dos programas foi a criação do aeroporto Dragão 
do Mar, em Aracati, um novo portão de entrada para turistas 
nacionais e internacionais, fundamental para impulsionar o 
turismo do litoral leste. Nesse contexto, a ‘costa do sol nascente’, 
em que está situado o projeto aqui desenvolvido, acabou se 
consolidando como a área mais dinâmica da costa litorânea do 
estado, apresentando altas taxas de casas de veraneio, pousadas, 
hotéis e complexos turísticos e recebendo investimentos 
nacionais e estrangeiros.

Figura 32.8
Praia de Pontal do Maceió.

Foto: Cindy Damasceno
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2.3 Hotelaria

 O Ministério do Turismo possui o Sistema Brasileiro de 
Classificação dos Meios de Hospedagem (SBClass), que tem por 
objetivo organizar o setor hoteleiro e estabelecer um padrão nos 
serviços de hospedagem. De acordo com o SBClass, os meios de 
hospedagem variam de 1 a 5 estrelas e são classificados em:

• Hotel: estabelecimento com serviço de recepção, alojamento 
temporário, com ou sem alimentação, ofertados em unidades 
individuais e de uso exclusivo dos hóspedes, mediante 
cobrança de diária; 

• Resort: hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que 
disponha de serviços de estética, atividades físicas, recreação 
e convívio com a natureza no próprio empreendimento; 

• Hotel fazenda: localizado em ambiente rural, dotado de 
exploração agropecuária, que ofereça entretenimento e 
vivência do campo; 

• Cama e café: hospedagem em residência com no máximo três 
unidades habitacionais para uso turístico, com serviços de café 
da manhã e limpeza, na qual o possuidor do estabelecimento 
resida; 

• Hotel histórico: instalado em edificação preservada em sua 
forma original ou restaurada, ou ainda que tenha sido palco 
de fatos histórico-culturais de importância reconhecida;

• Pousada: empreendimento de característica horizontal, 
composto de no máximo 30 unidades habitacionais e 90 
leitos, com serviços de recepção, alimentação e alojamento 
temporário, podendo ser em prédio único com até três 
pavimentos, ou contar com chalés ou bangalôs; 

• Flat/Apart hotel: constituído por unidades habitacionais que 
disponham de dormitório, banheiro, sala e cozinha equipada, 
em edifício com administração e comercialização integradas, 
que possua serviço de recepção, limpeza e arrumação 

 Como se pode notar, embora  os albergues ou hostels sejam 
levados em consideração nas pesquisas, eles não entram na 
classificação oficial do MTUr. Sem uma regularização dos órgãos 
competentes a difusão da tipologia se torna mais complicada, 
por não haver um padrão de qualidade nem de regras de 
funcionamento.
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2.4Origem dos hostels

 O conceito de hostel surgiu na Alemanha, com o professor 
Richard Schirmann, um pouco antes da Primeira Guerra 
Mundial. Schirmann costumava levar seus estudantes para 
viagens de campo ao interior da Alemanha, com o objetivo de 
fazê-los entrar em contato com a vida simples do campo, ao 
mesmo tempo em que aprendiam e fortaleciam os laços uns 
com os outros. Percebeu então que necessitavam de um tipo 
de acomodação especial, um lugar que, junto com as viagens, 
ajudasse a amenizar a miséria e opressão pelas quais os jovens 
passavam na época e que favorecesse o contato humano. 
 Passou então a utilizar a estrutura das escolas primárias 
para os primeiros albergues sazonais, experiência que impactava 
viajantes e ‘anfitriões’, aqueles acolhendo e estes sendo acolhidos, 
princípio básico da hospitalidade dos hostels. Esses lugares 
tinham base na filosofia dos Wandervogels, movimento alemão  
que enaltecia o convívio com a natureza, a liberdade e o espírito 
de aventura.
 Os albergues fizeram tanto sucesso que o professor abriu 
um permanente no Castelo de Altena, em 1912, o primeiro hostel 
de que se tem notícia. Atualmente o prédio foi restaurado e se 
tornou um monumento histórico.
 No Brasil, a ideia do albergue foi trazida e difundida apenas 
em 1961, pelo casal de professores cariocas Joaquim e Yone, 
que conheceram a tipologia na França em 1956 e decidiram ser 
pioneiros no ramo, instalando a ‘Residência Ramos’ no bairro de 
Ramos, no Rio de Janeiro.
 Interessante notar que o movimento Wandervogels 
influenciou os hippies dos EUA e a geração “pé-na-estrada” do 
Brasil, durante a ditadura, levando à criação dos albergues nos 
respectivos países. Isso mostra como o objetivo da tipologia era 
tornar viável a realidade das viagens para os jovens estudantes, 
garantindo conforto, segurança, hospitalidade e crescimento 
pessoal aos hóspedes.

Figura 2.9.
Castelo de Altena na Alemanha, sede do primeiro hostel.

Fonte: http://hostelalice.com/en/blog/mas-o-que-e-um-hostel/altena-burg_blog_hostel_alice/
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 Em 1971 foi criada então a Federação Brasileira dos 
Albergues da Juventude, que colocou o país no Movimento 
Alberguista. O albergue dos Ramos porém só ficou aberto até 
1973, quando foi fechado junto com outros dois que funcionavam 
em São Paulo, durante o Governo Militar sob o argumento de que 
reuniam jovens universitários, mostrando desde os primórdios 
a inexistência de apoio do governo brasileiro aos albergues 
e justificando o porquê de essa categoria de hospedagem se 
desenvolver tão tardiamente aqui.
 Somente em 1980 os hostels ganharam visibilidade no país, 
com  o Plano Nacional de Albergues da Juventude, desenvolvido 
com apoio do Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), que 
contava com uma equipe treinada para supervisionar os novos 
empreendimentos no território e patrocinava a divulgação do 
novo meio de hospedagem. Porém, já na década de 90 esse apoio 
perde força, só voltando a tomar impulso no século XX. 
 O último grande marco dos hostels foi em 2003, ano em 
que a HI Brasil entrou no Conselho Nacional do Turismo, saindo, 
porém em 2008, reforçando o distanciamento entre o poder 
público e os albergues.
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2.5 Por quê um hostel?

 O website da Hostelling International define hostel ou 
albergue como:

Uma acomodação de boa qualidade que oferece 
uma noite de sono confortável em uma atmosfera 
amigável e a um preço acessível. Os albergues 
também oferecem a maneira perfeita de conhecer 
um país a baixo custo e conhecer muitos viajantes 
que pensam da mesma forma, usando as instalações 
comuns, como o bar ou  lounge e a cozinha.

 É interessante ressaltar que (Youth) Hostel e Albergue 
da Juventude têm o mesmo significado e designam a mesma 
tipologia. 
 A palavra hostel provém de hospitāle e hospice do francês 
velho e do latim medieval, um lugar para abrigar viajantes, lugar 
de hospitalidade. Está assim diretamente ligada aos conceitos 
da hospitalidade genuína, uma simbiose entre hóspede e 
anfitrião, com crescimento de ambas as partes através da troca 
de conhecimentos e experiências, sendo remetida às primeiras 
excursões gregas e romanas, em que ao invés de intimidadas 
algumas pessoas era bem recepcionadas.
 Já a palavra albergue possui outra raiz etimológica, vindo 
do gótico habribaírgo, que denota abrigo, lugar de acolhimento 
por caridade e onde se recolhem os mendigos pela noite. Ou 
seja, difere totalmente em etimologia, filosofia e mesmo apelo 
comercial de hostel. 
 No Brasil, a adoção de albergue vem da época do 
Império, em que existiam as albergarias ou hospedarias, em 
que viajantes, geralmente pobres comerciantes, exploradores e 
estudiosos, se abrigavam. Possuíam instalações precárias e sua 
principal função era fornecer comida e local de descanso para os 
animais desses viajantes, não havendo muita preocupação com 
o conforto e hospitalidade oferecido a estes. Dessa forma, devido 
à sua origem, a palavra albergue adquiriu sentido depreciativo, 

Figura 2.10 Diferença etimológica entre hostel e albergue.

Fonte: autora
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servindo para indicar local de recolhimento para desabrigados, 
idosos, moradores de rua, etc.
 Observa-se então que há uma predileção pelo termo 
hostel não só no Brasil, mas em todo o mundo, já que todos os 
demais países, mesmo os que não possuem o inglês como idioma 
oficial, o usam para definir esse tipo de hospedagem. Portanto, 
faz mais sentido adotá-lo até mesmo para estar em consonância 
com o mercado mundial, facilitando a identificação dos turistas 
estrangeiros.
 Uma vez que se entende origem da palavra é correto 
afirmar que a característica mais marcantes dos hostels é o 
convívio dos hóspedes favorecidos pela existências de áreas 
comuns, que são o “coração” deste tipo de estabelecimento. 
Além disso, o preço também é um dos principais atrativos, 
pois eles costumam oferecer valores muito mais baixos do 
que opções tradicionais como hotéis e pousadas. Também é 
comum que nesses estabelecimentos exista um recepcionista ou 
proprietário que resida no local, aumentando ainda mais o nível 
de acolhimento oferecido pela tipologia, lembrando mesmo uma 
casa.
 Um hostel, ao contrário de um hotel ou pousada, que se 
preocupam apenas em oferecer quartos privativos confortáveis 
para dormir e algumas facilidades, oferece também quartos que 
têm de 4 a 20 camas, masculinos, femininos e mistos, mas em 
uma atmosfera jovem, alegre, gerando no viajante uma sensação 
de respeito ao próximo, coletividade, possibilitando o convívio 
com pessoas dentro e fora dos locais de dormida, em suas salas, 
cozinhas, lavanderias, e outras dependências. 
 A sala de TV é geralmente o ambiente mais frequentado, 
onde os hóspedes se reúnem para conversar, ler algum livro 
disponível no acervo da biblioteca que os hostels geralmente têm, 
com livros em várias línguas e, também, para assistir TV. Mostras 
de vídeo  e outros eventos promovidos pelos estabelecimentos 
costumam ocorrer primordialmente nesse espaço. A cozinha 
se apresenta como outro ambiente bastante importante, pois 

Figura 2.11  Hostel BRXLL 5, em Bruxelas.

Foto: arquivo pessoal

Figura 2.12 Convívio em um quarto de hostel em Amsterdam.

Foto: Evânia Batista
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é onde se pode guardar, nos armários e geladeiras, e, muitas 
vezes, preparar a própria comida, com a condição de deixar tudo 
lavado e organizado no final. 
 No geral, os ambientes dos hostels costumam ser bastante 
acolhedores e o atendimento feito em várias línguas. Tudo é feito 
para propiciar um clima prazeroso que acaba por fazer com que 
surjam novas amizades e que os que ali se hospedam possam 
trocar conhecimentos e experiências de diferentes mundos, 
tornando a estadia extremamente enriquecedora para todas 
as partes. Esse fato torna o projeto em si desses espaços algo 
primordial, tendo que mais se diferenciam pela maneira como 
são planejados e depois usados, por mais que o programa em si 
seja bastante similar ao dos meios de hospedagem tradicionais, 
sendo assim um desafio interessante.

Figura 2.13 Pátio interno do hostel 
Three Ducks em Paris.

Fonte: https://r-cf.bstatic.
com/images/hotel/

Figura 2.12 Recepção do hostel Three Ducks em Paris.

Fonte: https://r-cf.bstatic.com/images/hotel/max1280x900/464/46458059.
jpgmax1280x900/464/46457990.jpg
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 Embora não haja regulação específica para hostels no 
Brasil a EMBRATUR, através da Deliberação Normativa nº 433, de 
30 de dezembro de 2002, determinou que qualquer empresa que 
explore ou administre a prestação de serviços de hospedagem em 
unidades mobiliadas e equipadas e outros serviços a hóspedes, 
sob qualquer denominação, estará sujeita às normas legais que 
regem as atividades comerciais ou empresarias, como é o caso 
do Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem, anexo da 
Deliberativa Normativa nº 429 de 23 de abril de 2002.
 Esse regulamento define Meio de hospedagem é como 
qualquer estabelecimento que satisfaça as seguintes condições:

- Seja licenciado pelas autoridades competentes para prestar 
serviços de hospedagem;

- Seja explorado comercialmente ou administrado por uma 
empresa hoteleira que no relacionamento com o hóspede adote 
um contrato de hospedagem, com as características definidas 
neste Regulamento e nas demais legislações aplicáveis;

- Ofereça alojamento para uso temporário do hóspede, em 
Unidades Habitacionais (UH) específicas para essa finalidade;

- Ofereça serviço de portaria e recepção para controle de entrada 
e saída;

- Ofereça guarda de bagagens e objetos pessoais em locais 
adequados;

- Conservação, manutenção, arrumação e limpeza. (BRASIL, 
2002, Art. 3º)
 
 Para ajudar aquele que querem montar um albergue, 
o SEBRAE de Minas Gerais disponibilizou o guia 'Saiba como 
montar: albergue' em 2016.  Nele se encontram orientações 

sobre o que oferecer em um hostel para se destacar no mercado 
e que dependências não podem faltar nessa tipologia. Nessa lista 
estão:

• Recepção – onde os hóspedes recebem todas as informações 
referentes ao funcionamento do albergue, dicas para que o 
cliente aproveite ainda melhor a viagem, como por exemplo, 
dicas de passeios, transportes, festas, onde comer e etc;

• Área de convivência – este é um espaço onde todos os 
hóspedes se encontram para conversar sobre a viagem e 
trocar experiências. É importante que seja espaçosa e com 
assentos confortáveis. Muitos albergues ou hostels oferecem 
também área com jogos e piscina;

• Cozinha – este é um ambiente para uso comunitário, onde 
é possível que cada hóspede faça a sua própria comida. É 
interessante que o ambiente seja planejado para que os 
clientes possam realizar suas atividades com conforto e 
segurança;

• Dormitórios Coletivos / Quartos Privativos – o albergue ou 
hostel poderá ofertar somente quartos coletivos ou optar 
também pela oferta de quartos privados para casal e grupos 
de amigos. É importante que cada hóspede tenha um armário 
individual com chave para guardar os seus pertences;

• Banheiros – podem ser coletivos ou separados por sexo (no 
estilo dos encontrados em academias e clubes) ou podem ser 
privativos dentro do próprio quarto. (SEBRAE, 2016)

 Além disso, recomenda-se a oferta de refeições, serviço de 
cofre, lavanderia, internet /wi-fi, telefone, traslado do aeroporto 
até o albergue (SEBRAE, 2016) .
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Hostelling International e os hostels no Brasil

 Seguindo a ideia original de Schirmann, muitos 
outros hostels foram abertos desde então em todo o mundo, 
dando origem assim à grande cadeia denominada Hostelling 
International. Todos que se afiliam à ela devem seguir a mesma 
missão, filosofia e princípios.
 Inicialmente, no fim da década de 1920, o movimento 
atingiu toda a Europa, com a implantação de albergues  na Suíça, 
Polônia, Holanda, Inglaterra, Noruega, França, Irlanda, Bélgica e 
Holanda. Houve uma pequena pausa durante a Segunda Guerra 
Mundial, mas logo após voltou a crescer, sendo levado para os 
Estados Unidos em 1934 e Canadá em 1938. Na América do Sul, 
Argentina e Uruguai foram os primeiros a aderir.
 Em 1931 a Federação Internacional de Albergue da 
Juventude - Hostelling International foi criada e, hoje em dia, a 
HI é a maior rede de hospedagem do mundo (Satyro, Pinheiro. 
2006), contando com cerca de 4.000 estabelecimentos espalhados 
nos mais de 80 países filiados. Ela contribui com os governos e 
organizações filantrópicos desses países e auxilia na propagação 
do turismo, e propõe um turismo sustentável, baseado em uma 
conscientização ambiental.
 Na sua página na internet se encontra a seguinte definição:

A Hostelling International (HI) é uma instituição de 
caridade, que gere uma federação de associações de 
albergues da juventude com fins não lucrativos. [...]
Nós acreditamos que a exploração e as viagens levam 
a um melhor entendimento de outras culturas e por 
sua vez cria um mundo mais calmo, inteligente e 
tolerante. Esta é e tem sido a nossa missão por quase 
100 anos.
Nós atuamos “pelo bem e com fins não lucrativos” 
o que significa que a sua estadia deve ser barata 
enquanto se contribui para algo incrível — qualquer 
adição de fundos é reinvestida em pousadas de preço 
acessível e não em acionistas.

Figura 2.14 Logo da Hostelling International

Fonte: https://www.youtube.com/user/Hostelling
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 Para se filiar à Hostelling International o empreendimento 
deve seguir os seguintes requisitos básicos:

• Hospitalidade: os albergues devem ser abertos a todos;

• Conforto: oferecer uma boa noite de sono e um lugar 
confortável para banho. As refeições geralmente devem estar 
disponíveis em máquinas de venda automática ou em lojas 
de comida nas proximidades;

• Limpeza: os mais elevados padrões de higiene devem ser 
adotados;

• Segurança: devem estar disponíveis armários para bagagem 
e pertences;

• Privacidade: em chuveiros, sanitários e áreas de lavar. 
os hostels fornecem também dormitórios individuais e 
dormitórios mistos que podem ser oferecidos a pessoas que 
viajam juntos, e não querem se hospedar separadamente.

 Além de cumprir os requisitos básicos da HI referentes 
ao atendimento, segurança, limpeza, conforto e privacidade, 
quando a organização informa via e-mail que é necessário que o 
hostel tenha (Sandes, 2018):
 
• Quartos coletivos
• Quartos para casal/família
• Cozinha aberta para uso dos hóspedes
• Sala de convivência
• Recepção
• Área de refeições
• Roupa de cama na diária
• Empresa constituída legalmente

Figura 2.15 Fachada do hostel YHA London Central, um dos associados à HI na cidade 
de Londres.

Fonte: https://www.hihostels.com/pt/hostels/yha-london-central
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 Por fim, é necessário  o pagamento da taxa de 
credenciamento que varia de R$ 1.500,00 a R$ 3000,00, caso 
o hostel saia antes do contrato de fidelidade de 02 anos e do 
pagamento mensal da taxa de uso da marca, que varia de R$ 
175,00 a R$ 375,00 dependendo do número de leitos. Essas taxas 
são revertidas em serviços para aqueles que se associam e variam 
com a moeda do país e com os auxílios que os hostels recebem 
dos governos. Entre as vantagens de se associar à rede estão a 
confiabilidade que a marca traz para os viajantes, divulgação 
para todo o mundo pelo site e redes sociais da HI, além de acesso 
a palestras e oficinas para qualificação da mão de obra (Sandes, 
2018).
 É importante ressaltar que embora a Hostelling 
International ofereça todos esses benefícios, vem crescendo 
significativamente o número de hostels independentes, com o 
objetivo de prestar serviços diferenciados por preços, por vezes, 
inferiores aos da rede. 
 No Brasil, e mesmo no Ceará, é bem pequeno o número 
de hostels associados à rede. Em 2012, segundo dados do 
Ministério do Turismo, a HI tinha apenas 92 hostels brasileiros 
credenciados que ofereciam cerca de 6.500 leitos, sendo apenas 
2 no Ceará, enquanto em 2016 dados do IBGE apontavam a 
existência de 480 hostels/ albergues da juventude em todo o 
Brasil, 17 no Ceará, revelando assim que a grande maioria dos 
albergues são independentes. O lado negativo dessa situação é 
a falta de uniformidade no serviço oferecido, uma vez que, ao 
contrário do que ocorre no exterior, em que os hostels já são bem 
difundidos, aqui a tipologia hostel ainda não é reconhecida pelo 
Ministério do Turismo no Brasil. Sendo um segmento de difícil 
categorização, com definições diversas, ainda não há nenhuma 
classificação ou legislação oficial específica para o segmento, 
tendo sidos deixados de fora da SBclass por serem considerados 
um meio de hospedagem coletiva e não individual. 

 

Tabela X  Número de estabelecimento de hospedagem por tipo, 2016. 
Fonte: IBGE 2016.

Figura2.16 Tabelas disponibilizada pelo IBGE, em que é possível verificar o aumento 
do número de hostels

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa de Serviços 
de Hospedagem 2016.
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2.6 O “backpacker”

 Introduzido por Philip L. Pearce em 1990 (Oliveira, 2007), 
o termo backpacker tem sido utilizado em todo o mundo para 
falar sobre os viajantes que saem em jornadas independentes, 
com pouco dinheiro e durante uma grande quantidade de 
tempo, procurando conhecer muitos lugares pelo caminho. Em 
português, o termo que melhor traduziria seria mochileiro.
 Para esse segmento de turistas atualmente essa é uma das 
definições mais abrangentes e aceitas:

 Por ser um meio de hospedagem mais informal e 
mais ‘livre’, em geral os hostels têm como público alvo 
estudantes, intercambistas, viajantes jovens e independentes 
e, principalmente, os backpackers. Esse público tem se tornado 
cada vez mais importante na indústria do turismo mundial, 
sendo vistos atualmente como visitantes bastante valiosos, uma 
vez que contribuem significativamente com a economia dos 
lugares por onde passam, além de corroborarem com o turismo 
sustentável por meio da criação de laços sociais e culturais nas 
suas buscas por novas experiências.

[...] turistas jovens e econômicos que mostram 
preferência por acomodações baratas, enfatizam o 
encontro com outras pessoas (locais e estrangeiras), 
organizam o itinerário da viagem de forma 
independente e flexível, seus períodos de férias são 
longos e buscam atividades recreativas informais e 
participativas. (Loker-Murphy; Pearce, 1995, p.823)

Figura 2.17  Backpackers ou mochileiros

Fonte: https://www.worldnomads.com/explore/worldwide/whats-in-my-pack-travelers-reveal-
their-backpacking-essentials
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Figura 2.18
Fachada Hostel Equilibrium.

Foto: autora
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2.7 ESTUDO DE CASO
Equilibrium Hostel

 Inaugurado em novembro de 2017, o Hostel Equilibrium 
está situado na Praia do Pontal do Maceió e é chefiado pelo casal 
Jorge e Perina Canário, um cearense, morador do Rio de Janeiro, 
e uma gaúcha, que encontraram no vilarejo a paz e tranquilidade 
que buscavam.  
 Às portas da aposentadoria e querendo um estilo de vida 
mais calmo, decidiram que queriam montar uma pousada no 
Ceará e começaram a viajar pelas praias do estado, até que 
conheceram o Pontal do Maceió e se mudaram para lá em abril 
de 2017. Foi então que o proprietário de uma pousada desativada 
fez uma proposta de arrendamento ao casal, que aderiu a ideia 
e concluiu que o espaço era bastante adequado para um hostel, 
tipologia ainda não explorada no lugar, resolvendo assim apostar 
na ideia.        

Figura 3.2
Utilização de materiais típicos do Nordeste nos quartos.

Foto: site oficial da pousada 

Figura 2.20
Entrada do hostel, bastante aconchegante e 
informal.

Foto: autora

Figura 2.19
Um dos espaços de convívio  mais 
característicos da tipologia hostel, a 
cozinha coletiva.

Foto: autora
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1. Quarto Casal 
2. Garagem
3. Pátio
4. Varanda
5. Recepção/ Estar
6. Quarto Coletivo Masculino
7. Refeições

8. Lavanderia
9. Cozinha
10. Banheiro
11. Apto . Hostess
12. Quarto Coletivo Feminino
13. Salão de jogos

Figura 2.21
Esquema da planta do Equilibrium Hostel.

Fonte: autora

 O hostel conta com duas suítes privativas, que têm uma 
cama de casal e uma de solteiro, dois quartos compartilhados, 
um feminino e outro masculino, e um misto. Excetuando-se o 
quarto misto, que apresenta banheiro externo, os demais contam 
com banheiros próprios nos quartos.  
 As áreas comuns, que são o coração do empreendimento 
são compostas por sala de estar com TV, videogame e uma 
biblioteca, tudo no mesmo ambiente em que se encontra 
a recepção, e um terraço superior coberto, com mesas de 
jogos, como sinuca e pebolim, e também mesas e bancos para 
convivência, próximo ao quarto feminino e ao cômodo em que 
residem os proprietários.  Conta ainda com uma cozinha 
aberta, utilizada pelo hostel e pelos hóspedes, próximo à uma 
área, também aberta, destinada a refeições. 
 Entre as facilidades oferecidas pelo estabelecimento estão 
um estacionamento que fica no terreno vizinho, uma área de 
lavanderia e uma geladeira com venda de bebidas não alcoólicas.
 Estive hospedada durante um final de semana no hostel em 
abril de 2018, por ser baixa temporada, fiquei sozinha no quarto 
compartilhado feminino, mas pude sentir o clima aconchegante 
e propício ao encontro e troca de culturas, proposta principal 
da tipologia, bem como a  receptividade e hospitalidade dos 
proprietários, que já pensam em abrir uma outra unidade, desta 
vez uma pousada.
 O valor das diárias varia entre R$ 70,00 e R$ 150,00 na 
baixa estação e, nesse valor, está incluso o café de manhã.
 Jorge e Perina, bem como outros empresários locais, 
frisaram que o lugar está em fase de crescimento e o clima está 
propício para novos negócios voltados ao turismo, mas com 
foco em família e esporte, algo mais calmo, diferente do que é 
oferecido em outras praias badaladas famosas como a vizinha 
Canoa Quebrada e Jericoacoara. “O foco é família e esporte, não 
queremos nada muito agitado, essa não é a proposta do lugar”, 
afirmam.
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Figura 2.22
Quarto coletivo feminino.

Foto: autora

Figura 2.23
Salão de Jogos

Foto: autora
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Figura 3.1.
Fachada com tons neutros e 
cinzentos, que traz serenidade e 
elegância ao projeto.

Foto: site oficial da pousada 
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3.1 POUSADA MARIA BONITA
Referência de materiais

 Localizada no arquipélago Fernando de Noronha, projeto 
da arquiteta Ângela Chinasso com exterior de Jóia Bérgamo e 
Larissa Lima, a pousada conta com apenas 10 quartos de luxo. 
Utiliza uma paleta de cores que combina tons neutros e cinzentos, 
trazendo serenidade e elegância ao projeto, ao mesmo tempo em 
que o revestimento de grande parte das superfícies, o concreto 
riscado, aliado às linhas retas presentes em todo o projeto, traz 
uma atmosfera urbana e contemporânea.
 Tendo como objetivo respeitar e valorizar a natureza, 
uma das características que mais se destacam é o uso de 
elementos naturais essencialmente rústicos como os guarda 
corpos e cercas de madeira e o forro do teto em palha de dendê 
trançada artesanalmente, utilizando materiais típicos do 
Nordeste, deixando os ambientes com um aspecto mais casual e 
aconchegante e se tornando mais coerente com o contexto árido 
em que se encontra.

Figura 3.2
Utilização de materiais típicos do Nordeste nos 
quartos.

Foto: site oficial da pousada 

Figura 3.3
Uso de materiais 
rústicos como os 

guarda corpos 
de madeira e o 

teto em palha de 
dendê trançada.

Foto: site oficial da 
pousada
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Figura 3.4
Fachada  da casa mostrando seu aspecto aberto 
ao exterior e integrado com a natureza.

Foto: Patrick Raynolde
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3.2 CASA POHUTUKAWA
Referência de espaços

 Projeto do escritório Herbst Architects e localizada em 
Auckland, Nova Zelândia, esta casa foi edificada no meio de 
uma floresta de antigas árvores pohutukawa, tendo seu projeto 
estritamente calculado para se assentar em meio às arvores sem 
causar danos.
 Ela apresenta uma interessante divisão de espaços 
públicos e privados, com massas individuais pequenas que vão 
se articulando. As funções privadas estão separadas em duas 
torres e o espaço público de pé direito alto as conecta e conecta 
a casa com a floresta circundantes, definindo um forte espaço de 
transição. No nível superior uma interessante passarela liga as 
torres e cria um ambiente público e privado ao mesmo tempo.

Figura 3.2
Utilização de materiais típicos do Nordeste nos quartos.

Foto: site oficial da pousada 

Figura 3.6
Passarela que une as 

duas torres; ambiente 
público e privado ao 

mesmo tempo..

Foto: Patrick Reynolds

Figura 3.5
Espaço público da casa  totalmente 

aberto ao  meio externo criando 
grande conexão com a floresta

Foto: Patrick Reynolds
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Figura 3.7
Planta térreo.

Fonte: Archdaily

Figura 3.8
Planta pavimento superior

Fonte: Archdaily
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Figura 3.8
Sketh estudo da utilização do projeto 

como referencial projetual

Fonte: autora
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Figura 3.7  Grande redes na 
cobertura dão a sensação de  
"flutuar" sobre a natureza

Foto: Quang Tran
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Figura 3.8 Banheiro coletivo do 
hostel

Foto: Quang Tran

3.3 CCASA HOSTEL
 Projeto de 2016 de escritório TAK architects, o hostel está 
localizado em NHA Trang, Província Khanh Hoa, Vietnã. Com 
seus 195m² utiliza containers como quartos e foi construído para 
funcionar como uma casa de família. É composto por três blocos 
que se conectam pelo espaço compartilhado, e pelos espaços 
de circulação,  aberto ao máximo para a natureza, uma de suas 
principais características e que o torna harmônico e suave. 
 Interessante também que as entradas dos quartos  
substituem os tradicionais corredores por pontes abertas 
luminosas cobertas por árvores e pérgolas, dando aos hóspedes 
a sensação de conforto e relaxamento ao sair ou entrar no 
quarto.  
 Na imagem do lado esquerdo uma abordagem diferente 
para a cobertura, com grandes redes penduradas em todo 
o espaço vazio que trazem a sensação de "flutuar" em meio à 
natureza.

Figura 3.8 Espaço de uso comum 
com pé direito triplo

Foto: Quang Tran
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4.1 Os primórdios

 A Praia de Pontal do Maceió está localizada a 150 km da 
capital Fortaleza, no distrito Maceió localizado no município de 
Fortim. 
 O povoado inicialmente conhecido como Canoé deu 
origem ao atual Fortim e seu início se deu junto ao surgimento 
do Ceará, tendo sido fundado por Pero Coelho de Souza, durante 
sua Expedição de 1603. Indo da Paraíba à Ibiapaba acampou 
exatamente nessa parte costeira onde hoje se encontra o 
município. Ao retornar da missão, abatido e destroçado, acampou 
no mesmo local e buscou o caminho de volta à Paraíba, esperando 
encontrar apoio, o que não aconteceu. Retornou então ao ponto 
de origem com sua mulher e seus cinco filhos menores. Fundou 
o precedente Forte São Lourenço de Forte Nova Lisboa ou Nova 
Lusitânia. Passado algum tempo, porém, resolveu ir buscar 
apoio em Fortaleza dos Rei Magos, deixando como lembrança 
histórica, além do Forte, algumas peças de artilharia, nascendo 
assim o lugar que viria ser chamado de Fortim.
 O povoado era inicialmente conhecido como Canoé, 
só adotando o nome Fortim em 20 de dezembro de 1938. 
Permaneceu como distrito de Aracati até passar a ser Município 
em 27 de março de 1992, segundo Lei nº 11.928. Finalmente, 
em julho de 1993, foram criados os distritos: Barra, Campestre, 
Guajiru, Maceió e Viçosa.

Figura 4,1  Mapa do Ceará de 1923. Fortim ainda não existia como município,  existindo no 
litoral leste, após Beberibe, somente Aracati.

Fonte: Site Ceará Turismo
Disponível em <http://www.ceara-turismo.com/
mapas/ceara-antigo.htm>. Acesso em 19 jun. 2019.
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4.2 O Pontal do Maceió

 Sendo por muito tempo uma praia desconhecida pela 
maioria dos turistas, ela tem tomado fama nos últimos anos, após 
ter sido descoberta pelo francês Jean Michel Chaufour. Dono de 
uma galeria de arte em Paris, no começo dos anos 2000, Jean 
veio visitar uma artista que tinha casa no litoral cearense e se 
encantou. Ele, que já havia morado na praia de Búzios no Rio 
de Janeiro durante cinco anos na década de 80, ficou encantado 
com a beleza que encontrou no Ceará e decidiu buscar uma 
praia para construir uma casa de veraneio, até que encontrou o 
Pontal do Maceió, uma vila de pescadores com uma beleza única 
e intocada.
 Logo, os visitantes que recebia começaram a sugerir que 
ampliasse o local para receber outros franceses e visitantes do 
Brasil e do mundo. Foi quando Jean decidiu propor ao filho 
Célian a ideia de abrir um hotel no lugar, e assim o fizeram. 
Compraram uma casa à beira mar e transformaram em um 
hotel, o Vila Selvagem Hotel Contemporâneo, que atualmente 
conta com 28 bangalôs e ainda se encontra em fase de expansão.
 Depois dessa guinada inicial, a praia começou a ser 
conhecido por brasileiros e estrangeiros, principalmente 
franceses, que vêm em busca do turismo esportivo, mas 
especificamente para a prática do Kitesurf, visto que a praia 
apresenta ótimas configurações para ele. De lá para cá, surgiram 
novos hotéis e pousadas no lugar, e foram abertos novos 
comércios para atender aos turistas também, movimentando 
assim a economia do lugar.
 Antes, porém, dessa ‘revitalização’ pela qual a praia passou 
a situação não estava muito favorável e a situação atual do lugar 
parecia uma realidade muito distante, nunca imaginada pelos 
moradores do local.
 De 1999 a 2003, a faixa de praia de Pontal do Maceió teve 
um recuo de cerca de 88 m, o que causou a destruição de algumas 
vias de acesso para as barracas de praia e  casas próximas, e de 

Figura 4,2   Todos os anos, nos períodos das férias europeias, 
a praia recebe muitos turistas europeus, principalmente 
franceses. Na foto, manchete da matéria de um site francês 
em que se pode ler "No Brasil, o ar puro de Pontal do Maceió".

Fonte: L'express Tendance. Disponível em <https://www.
lexpress.fr/tendances/voyage/au-bresil-l-air-pur-de-
pontal-do-maceio_1780295.html>. Acesso 19 jun. 2019.
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2004 a 2006 houve um recuo de, em média, mais 11 m, gerando 
dificuldades no acesso à praia, presença de rocha, pneus, 
entulhos, estacas, sacos e troncos, fatores que fizeram com que a 
praia perdesse o atrativo. 
 Nesse último período, houve uma desvalorização de até 
80% do valor dos empreendimentos que estavam de 10 a 15 m 
da linha de preamar (gráfico 4.1), segundo dados da prefeitura 
do município e de 10% nos localizados a 1 km da costa, situação 
causada principalmente por risco de perda do imóvel, dificuldade 
no acesso à praia e impossibilidade do banho de mar.
 A situação que se encontrava a praia se assemelha ao 
ocorrido com outros importantes balneários cearenses, como as 
praia de Iparana e Pacheco, no litoral do município de Caucaia. 
Lá, a erosão causa a desvalorização de mais de 85% dos imóveis, 
decaído do comércio e consequente aumento das taxas de 
criminalidade, transformando-as em verdadeiros “balneários 
fantasmas” (MORAIS, PINHEIRO, CAVALCANTE, PAULA, SILVA, 
2008) .
 Atualmente, porém, a situação é bem diferente e são 
crescentes os investimentos na região, juntamente com o valor 
dos imóveis e a especulação imobiliária. Tal crescimento vem 
chamando atenção, e a praia já chega a ser comparada  por 
muitos a Jericoacoara, que teve o início  de seu crescimento de 
uma forma similar ao que está ocorrendo no Pontal do Maceió.

 

Dentro da Categorização dos Municípios das Regiões Turísticas  
do Mapa do Turismo Brasileiro1 , que tem a intenção de auxiliar 
na tomada de decisões e na implementação de políticas que 
respeitem as particularidades dos municípios brasileiros, indo 
de ‘A’ a ‘E’, o município de Fortim se encontra na categoria ‘D’, 
saindo da categoria ‘C’ na qual se encontrava em 2017 junto com 
outros destino como Cascavel e Guaramiranga. Essa classificação 
revela que ele não possui, por hora, fluxo nacional e internacional 
expressivo dentro do cenário do turismo atual, mas possui um 
papel importante no fluxo turístico regional e necessita de apoio 
para a geração de empregos e estabelecimento de hospedagem.

1 Instrumento elaborado pelo Ministério do Turismo e que aponta os 
municípios com maiores vocações turística visando a elaboração de 
estratégias de implementação do Programa de Regionalização do Turismo 

Gráfico 4.1  Depreciação econômica dos empreendimentos localizados  na linda de 
costa de Pontal do Maceió entre os anos 2000 e 2005. 

Fonte: Revista de Gestão Costeira Integrada 8(2): 69 (2008)

Figura 4.3  Destruição de barracas e vias de acesso  na Praia de Pontal do Maceió em 2000.
Fonte: Revista de Gestão Costeira Integrada 8(2): 69 (2008)
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Figura 4,4  Fotos 
da Praia de Pontal 

do Maceió nos 
anos 2000.

Fotos: José Ribamar
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Figura 4.5  Registro da praça principal da cidade. Na foto é possível ver edificações 
destinadas ao comércio e serviços. A estrada à esquerda é a que leva à praia. Ano 2018. 

Foto:  arquivo pessoal

Figura 4.6 Placa na praça indicando 
a presença e a direção de atrativos 

turístico.  Ano 2018. 
 

Foto:  arquivo pessoal

Figura 4.8  Registro da  Regata de Jangadas 2018, evento tradicional que 
ocorre todos os anos no Pontal do Maceió. Ano 2018. 

 
Foto:  Cindy Damasceno

Figura 4.7   Dia típico na praia. Ao fundo é possível ver as jangadas dos 
pescadores estacionadas.  Ano 2018. 

Foto:  arquivo pessoal
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13/06/2019 Mapa de usos

https://www.google.com/maps/d/u/2/print?hl=pt-BR&mid=1VMZkVMGLIA9gDf_pnGmETFlAxwNx5Wzm&pagew=842&pageh=595&llsw=-4.404493%2C-37.785453&llne=-4.400888%2C-37.777213&cid=mp&cv=FbRs… 1/4

Mapa de usos

Camada sem título

terreno.kml

Polígono sem título

Uso Residencial

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

13/06/2019 Ligação Fortim

https://www.google.com/maps/d/u/2/print?hl=pt-BR&mid=1Jy3VHKpCBGXG1xMUDosppKzGR73x2HrK&pagew=1190&pageh=842&llsw=-4.475197%2C-37.975432&llne=-4.359841%2C-37.711761&cid=mp&cv=FbRs0innjkg.pt_BR. 1/1

Ligação Fortim

FORTIM.kml

FORTIM

CEARÁ.kml

CEARÁ

terreno.kml

Polígono sem título

Camada sem título

Fortim

Praia de Pontal de Maceió

Caminho

FORTIM

BARRA

CE
 12

3

MACEIÓ

 A praia de Pontal do 
Maceió ainda se encontra em 
desenvolvimento econômico.
 Nos últimos anos uma série de 
novos empreendimento têm chegado 
ao lugar, porém a oferta  maior de 
comércio e serviços está disponível na  
parte mais urbanizada do município, 
na porção  da sede municipal.
 Nela se encontram 
supermercados, postos de saúde, 
comércios variados, dentre 
outros serviços, fazendo assim 
as vezes de suporte  aos distritos 
de Barra do Fortim e de Maceió.
 A interligação com os 
distritos se dá pela CE 123, que  
chega até a entrada principal da 
praia, tornando-se a via na qual o 
terreno  apresentado se encontra.

Mapa 4.1
Mapa mostrando a ligação da sede munipial ao distrito de Maceió.
Fonte: autora
Imagem produzida no aplicativo online My Maps do Google 
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13/06/2019 Mapa de usos

https://www.google.com/maps/d/u/2/print?hl=pt-BR&mid=1VMZkVMGLIA9gDf_pnGmETFlAxwNx5Wzm&pagew=842&pageh=595&llsw=-4.404493%2C-37.785453&llne=-4.400888%2C-37.777213&cid=mp&cv=FbRs… 1/4

Mapa de usos

Camada sem título

terreno.kml

Polígono sem título

Uso Residencial

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

Polígono sem título

MAPA DE USOS

terreno

uso comercial/serviços

uso hoteleiro

uso residencial

 Analisando o 
entorno imediato do 
terreno da proposta, 
observa-se que  o uso se 
divide basicamente entre 
residencial e hoteleiro. 
Muitas das casas também 
são utilizadas para aluguel 
por temporada, sendo 
construídas para esse 
fim. O uso comercial se 
concentra na beira do mar, 
composto por barracas de 
praia, excetuando-se um 
pub que se encontra  ao 
lado do terreno em estudo.

Mapa 4.2 
Mapa de usos do entorno imediato do terreno escolhido.

Fonte: autora
Imagem produzida no aplicativo online My Maps do Google 
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19/06/2019 Opções de hospedagem

https://www.google.com/maps/d/u/2/print?hl=pt-BR&mid=1Sy66esXKAB01hbuqYLKoSj1w0Pil0HR_&pagew=1190&pageh=842&llsw=-4.410195%2C-37.801272&llne=-4.394748%2C-37.768313&cid=mp&cv=SXw99NXqD90.pt_BR. 1/1

Opções de hospedagem

Camada sem título

Vila Selvagem Hotel

PAUSA HOTEL Pontal de
Maceio

Pousada Pontal das Estrelas

Pousada Brisa do Pontal

Pousada Recanto Beija-Flor
B&B

Pousada Santa Edwiges

Velho Rei Pousada

Equilibrium Hostel

La Maison Blanche kitesurf

Pousada Villa Jodie

Pousada Paraiso Do Pontal

Paradise Beach Club

Chalés do Forte

Pousada Nascer do Sol

terreno.kml

Polígono sem título

VILAS E CASAS

Vila Tao - pontalplage.com

Villa Vera Theresa

Villa Portal dos Ventos

Casa Pontal

Jangadas do Pontal

Vila Bohemia -
pontalplage.com

Vila Yoga - pontalplage.com

Vila Clara - pontalplage.com

OPÇÕES DE HOSPEDAGEM 
EM 2019

LEGENDA

Mapa 4.3Distruibuição das opções de hospedagem em 
2019 na Praia de Pontal do Maceió.

Fonte: autora
Imagem produzida no aplicativo online My Maps do Google 
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Figura 4.9   Fotos de algumas opções de casas disponíveis  no site da Pontal Plage. Podem-se notar  
semelhanças nos estilos, utilizando sempre materiais rústicos que remetem à cultura local.   
Disponível em <https://www.pontalplage.com> Acesso: 19 jun. 2019.

Tabela 4.1  Valores de hospedagens disponíveis no distrito de Maceió em junho de 
2019. Os valores médios das diárias foram retirados do site <www.booking.com>. 
Acesso: 20 maio. 2019.

 O crescimento do Pontal do Maceió trouxe um aumento 
significativo no número de opções de hospedagem disponíveis, 
mas o que se nota é uma tendência de acomodações de 
luxo, principalmente mais próximo à praia, com valores 
consideravelmente altos. 
 É perceptível que cada  dia  mais  e  mais  terrenos   com 
localizações consideradas privilegiadas tem sido ocupados por 
casas para aluguéis por temporada, pertencentes muitas vezes 
a estrangeiros que consideram os terrenos bem baratos, os 
compram, constroem as casas e as  alugam, vindo utilizá-las 
apenas em seus períodos de férias. 

Durante o restante do ano as casas são alugadas por empresas 
como a Pontal Plage. que oferecem diversas facilidades aos 
hóspedes e cuidam de toda a negociação dos aluguéis.
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4.3  Legislação local

 Analisando a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 
do município de Fortim de 03 de outubro de 2017, observou-se que 
o terreno escolhido para o projeto se encontra na Zona Especial 
de Interesse Turístico (ZEIT), que se destina preferencialmente 
ao comércio e serviços relacionados ao turismo. Ela foi 
estabelecida para permitir a existência de edificações de maior 
porte, em terrenos relativamente grande, sendo ideal para o tipo 
de empreendimento proposto. 
 O uso para meios de hospedagem, no qual se enquadra 
a atividade do hostel, é um dos permitidos na ZEIT e possui os 
seguintes indicadores urbanos na zona:
 

Mapa 4.4    Trecho do anexo III da LUOS de Fortim que traz o zoneamento do 
município. Pode-se perceber a inserção do terreno utilizado pelo projeto na ZEIT.  
Fonte:  Lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Fortim 

Tabela 4.2  Indicadores urbanos para a atividade meios de 
hospedagem na ZEIT.
Elaborada pela autora.
Fonte: Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Fortim.

 Comparando-se a ZEIT às outras zonas do município 
percebe-se que seus indicadores estão entre os mais genenosos 
e, no projeto, procurou-se respeitá-los e utilizá-los de forma a 
obter o melhor aproveitamento do espaço disponível.
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terreno proposto

4.4 O Terreno

 Para a escolha do terreno inicialmente foi considerado um 
de menor porte, pertencente à família da autora, porém estudando 
melhor a região e os terrenos vazios disponíveis preferiu-se utilizar 
um de maior porte, que permitisse um empreendimento com maior 
número de unidades de hospedagem e área de lazer e também que 
fosse mais próximo ao mar, tendo assim a  possibilidade de exploração 
das visuais.
 A escolha de um terreno à beira-mar se deu também por 
conta do domínio dessa porção do distrito por empreendimentos 
de alto padrão. A instalação de um hostel traria a possibilidade de 
hospedagem a um valor mais baixo, diversificando mais o público 
que se hospeda na região.

Figura 4.10   Imagem aérea da Praia de Pontal do Maceió captada através de VANT 
multirotor modelo DJI Phantom 4 em 2019.
 
Foto: Fernando Garcia
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Brasil Ceará Fortim

O TERRENO
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Mapa 4.5
Localização do terreno escolhido.

Fonte: autora
Imagem retirada do Google Earth em 10 de junho de 2019.



77

Figura 4.11 Vistas terreno

Fotos:  autora

2

3

4

1 2007

2018

Figura 4.12   Registros da entrada principal da praia em 2007 e em 2018.  Como se 
pode observar, em 2007 a ocupação se dava apenas por barracas de praia, não havia 
muita infraestrutura e a entrada era bem ampla, sendo possível observar o mar ao 
fundo. Já em 2018 a infraestrutura melhorou, porém o mar não pode mais ser visto de 
longe como antes e a entrada se tornou apenas um corredor entre duas edificações.

Fotos: arquivo pessoal
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5.1 MEMORIAL JUSTIFICATIVO

   
 Após estudo do referencial teórico e projetual apresentado 
foi concebida uma alternativa de hospedagem às atuais 
oferecidas na praia de Pontal do Maceió: um hostel que tem como 
objetivo atender às demandas da pauta da acessibilidade no país 
bem como garantir o acesso de mais camadas da população à 
localidade, sendo uma opção mais econômica e ao mesmo tempo 
oferecendo uma experiência diferenciada das outras tipologias 
lá comumente ofertadas.
 Para o desenvolvimento do projeto primeiro procurou-
se seguir as recomendações e exigências da Hostelling 
International a fim garantir  o padrão de qualidade esperado 
para tal empreendimento. Depois, a disposição dos ambientes 
foi pensada de tal modo que houvesse a criação de muitas áreas 
de uso comum que incentivassem a convivência dos hóspedes, 
atingindo assim um dos objetivos primordiais de um hostel que 
é a possibilidade de troca com o outro.
  Com intuito de poder atender diversos públicos, 
foram criadas 4 modalidades de acomodação: quartos casal, 
família,  quádruplo e óctuplo. Os quartos casal e família são para 
aqueles que buscam por maior privacidade e podem pagar um 
valor mais alto. O quarto quádruplo pode ser ocupado tanto por 
pessoas sozinhas quanto ser fechado por um grupo de amigos 
que queira maior privacidade. Finalmente, o quarto óctuplo 
é aquele em que a possibilidade de interação é maior, pois é 
voltada tanto para viajantes sozinhos quanto em grupos, mas que 
querem pagar um valor menor e estão dispostos a interagir com 
pessoas diferentes durante toda a estadia. Todos os quartos, com 
exceção dos óctuplos, possuem banheiros internos aos quartos e, 
para os óctuplos, foram criados banheiros coletivos no segundo 
pavimento.

 Os quartos foram dispostos de modo a apresentar 
varandas voltadas para fora do empreendimento, trazendo a 
circulação para dentro. Para garantir ainda mais a interação 
entre os hóspedes por todo o hostel, essa circulação interna não 
foi vedada com paredes, apenas guarda corpos e, nas partes em 
que havia incidência solar direta, brises móveis de madeira.
 Tendo a acessibilidade como premissa projetual, e havendo 
a necessidade da criação de mais de um pavimento com vista a 
aproveitar o terreno e o visual da praia da melhor forma, um 
dos principais desafios foi o acesso dos pavimentos, já que um 
elevador estaria fora de cogitação por conta da proximidade 
com o mar e, assim, da maresia. A solução encontrada foi tomar 
partido de uma rampa central que une os dois blocos e cria 
no meio do hostel um grande espaço de convivência, sendo o 
coração do projeto.
 O local em que o terreno se encontra, na entrada principal 
da praia, levou à criação de uma praça que adentra no que seria 
terreno do hostel e permite a integração deste com a comunidade. 
Um restaurante aberto ao público também foi criado no térreo, 
com esquadrias de vidro em todas as paredes, permitindo assim 
que quem quer entre para uma refeição tanto esteja em contato 
com o interno do empreendimento quanto com o espaço externo 
da praça pública doada por este.
 A área de lazer foi colocada na região mais privilegiada, de 
frente para o mar, com redário, piscina e espaço para exibição 
de filmes. Na porção considerada menos privilegiada, com 
frente oposta à praia, foi implantado o estacionamento, acesso 
de serviço e área para carga e descarga.
 O nome Jangada Hostel faz referência a vila de pescadores 
da qual a praia faz parte, antes com economia baseada na pesca, 
que tem como símbolo a jangada. A proposta apresentada a 
seguir buscar ser uma opção de hospedagem aberta tanto no 
sentido arquitetônico da palavra quanto na possibilidade de 
abertura e recepção aos públicos mais diversos e ao entorno que 
o cerca.



82

5.2 PARTIDO ARQUITETÔNICO

   
 A partir do reconhecimento do potencial paisagístico 
do terreno, dada a sua proximidade com o mar, foram feitas 
diversas tentativas de implantação, visando aproveitar as visuais 
da melhor forma e, ao mesmo tempo, considerando a ventilação 
e a insolação.
 Desde o início a ideia era fazer mais de um bloco, analisando 
a melhor forma de conexão entre eles e de todo o hostel com o 
entorno.

Finalmente, decidiu-se por um pátio central aberto e fluido 
unindo dois blocos, um deles maior que o outro e com a porção 
mais próxima da praia inclinada a 45º de modo a obter melhor 
vista para o mar e proporcionando a criação da praça pública 
externa, integrada com o projeto.

Figura 5.1
Croquis das análises de implantação.
Fonte: autora

Figura 5.2 Croquis para definições finais da forma. Os usos ainda estavam sendo 
defnidos.  Fonte: autora

Figura  5.3
Implantação

Fonte: autora
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Figura  5.3
Implantação

Fonte: autora

1. A  implantação se dá em um terreno de esquina, com 'fundo' para o 
mar e uma das frentes voltada para a principal via de acesso à praia.

2. A ideia de implantação começou com a criação de dois 
blocos, de forma que ambos se voltassem para o centro do 
terreno, criando uma grande área de pátio no coração do hostel. 

3. . Com o intuito de liberar mais espaço para a área de lazer, o bloco 
A foi reduzido, e parte do B foi rotacionada em 45º, para tornar o 
espaço mais  acolhedor e ao mesmo tempo  melhorar o visual de 
parte dos quartos, além  de  liberar  espaço do terreno     para    uma 
praça externa, aumentando o contato do hostel com o exterior. 

4. Sendo a acessibilidade uma das principais propostas, e com o 
terreno de frente para o mar, bastante suscetível à  maresia, a solução 
foi tomar partido da rampa que passou a interligar os dois blocos.

5. A disposição dos blocos permitiu criar uma área de lazer 
que se comunica com os blocos, como uma continuação do 
pátio, e na localização mais privilegiada, de frente para o mar.

6. A inclinação do bloco B permitiu a criação de uma pequena praça 
voltada para a via principal e perto do acesso à praia e da entrada 
principal, aumentando a interação entre o hostel e o entorno.

7. O estacionamento foi colocado no local considerado menos 
privilegiado do terreno, voltado para a via local, deixando 
a vista da praia para a parte interna no  empreendimento.
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 Depois de definida a disposição do empreendimento no 
terreno foi feita a setorização das atividades. Com o intuito de 
dar maior privacidade e permitir melhores visuais aos hóspedes, 
as unidades de hospedagem foram colocadas nos dois andares 
superiores.  Nesses andares existem ainda alguns espaços de 
convivência, ou seja, 'públicos', em menor escala, visto que os 
principais como a cozinha e a sala de estar estão no terreno, 
unidos pelo pátio.
 No térreo se encontra ainda a parte de serviços do hostel, 
localizada no térreo do menor bloco para não atrapalhar as 
atividades dos hóspedes.
 Os donos do hostel, os hostess, também se encontram 
no terreno, mas no bloco maior, onde podem ficar próximo a 
recepção e assim atender da melhor forma a todos que chegam 
ao local ou que precisam de algum auxílio durante a estadia. 

 Para resolver a circulação vertical, a rampa coberta 
foi a solução encontrada, pois além de baixa necessidade de 
manutenção tornou-se o elemento central que une os blocos e 
cria um grande pátio central que se estende para a área de lazer. 
Todo o pátio interno é coberto, parte por laje de concreto com 
uma claraboia piramidal, parte por um pergolado de madeira 
coberto com policarbonato transparente, permitindo assim 
acesso protegido a qualquer momento do dia, porém, para um 
acesso mais rápido aos outros pavimentos,  foi posicionada uma 
escada em cada um dos blocos.

Figura 5.4
Setoização do hostel

Fontee: autora

Figura 5.5
Localização das circulações verticais

Fonte: autora
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 Com base na análise da 
carta solar da localidade e da 
direção dos ventos predominantes 
foram adotadas estratégias para 
proteção solar e para melhor 
aproveitamento da ventilação e 
iluminação abundante disponível.
 Nas fachadas oestes 
atingidas pelo sol poente foram 
adotados brises deslizantes de 
madeira, modelo Woodbrise 66 da 
marca Hunter Douglas.

Figura 5.6
Análise da insolação e ventilação do terreno. Posição do Sol no dia 19/06/2019 
Carta Solar disponível em: www.suncalc.org 

Figura 5.7
Diagrama de sombras do edifício.
Fonte: autora

GSEducationalVersion

CONFORTO AMBIENTAL

JANEIRO JUNHO

por do Sol 
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 Levando em conta que a hospedagem deveria se dar 
de forma econômica, uma das maneiras de diminuir os 
custos foi evitar ao máximo a utilização de ar condicionado 
nos cômodos, sendo assim, todos os quartos são ventilados 
apenas com ventilação natural, usando a ventilação cruzada 
como estratégia. As portas que dão para as varandas 
possuem persianas reguláveis que permitem a entrada 
e controle de iluminação e ventilação. Para que o vento 
possa cruzar e, eficientemente, diminuir a temperatura do 
ambiente, a parede oposta à varanda possui esquadrias da 
mesma altura da bandeirola da porta que, assim como esta, 
são reguláveis.

 Um dos objetivos principais do projeto é a sustentabilidade e, para isso, seguiram-se as estratégias da Hostelling International, 
que se dedica a promover práticas do turismo sustentável, da seguinte maneira:

- SER ECONÔMICO: Comprando produtos reciclados, reutilizando tudo que for possível (por exemplo imprimindo dos dois lados do 
papel e reutilizando garrafas pet), comprando comida a granel e fixando objetivos de consumo para os hóspedes e funcionários.

- SER ECOLÓGICO: Medindo os gastos com água e energia, utilizando luzes de LED ou fluorescentes, colocando lixeiras para coleta 
seletiva, implantando sistema de tratamento físico-químico para reutilização de águas cinzas e obtendo parte da energia do hostel 
através de painéis solares localizados na coberta.

- SER SOCIAL: Comprando comida da comunidade em que insere, contratando como funcionários pessoas que moram na própria 
localidade, oferecendo espaços do hostel para que a comunidade possa se encontrar.

Figura 5.8
Esquema da estratégia cruzada utilizada nos quartos. 
Fonte: autora

SUSTENTABILIDADE
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Figura 5.9
Vista da praça pública, que integra o espaço do 
hostel ao  exterior, e da entrada principal do  
empreendimento.

Maquete eletrônica e rendedering elaborados pela autora
Pós-produção imagem por Fernando Henrique
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5.3 PROGRAMA DE NECESSIDADES

   
 A partir do que se observou no estudo de caso e nos projetos 
referenciais, desenvolveu-se o programa de necessidades do 
hostel, procurando-se seguir sempre a filosofia alberguistas e as 
premissas projetuais propostas.

 Os hostess, anfitriões do hostel, seriam nesse 
caso também os donos empreendimento. Sendo assim, 
buscou-se oferecer um espaço em que eles pudessem 
morar, com privacidade e conforto, mas que também 
estivesse interligado com o hostel e com os hóspedes. 

 Área destinada aos funcionários e ao gerenciamento 
do lugar, assegurando que tudo ocorra   bem. 
Contempla ambientes como a cozinha e a lavanderia, 
essenciais em qualquer tipologia de hospedagem.

 Engloba todos os tipos disponíveis de quartos:  casal, 
família, quádruplo e óctuplo. Os quartos coletivos estão em 
maior quantidade, proporcionando maior convívio com o outro,  
o forte da filosofia alberguista.
 

1. APARTAMENTO HOSTESS

2. ADMINISTRAÇÃO/ SERVIÇOS

3. HOSPEDAGEM

Tabela 5.1  Elaborada pela autora

Tabela 5.2  Elaborada pela autora

Tabela 5.3  Elaborada pela autora
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 As áreas de uso comum, por serem as de maior 
convivência, são as que mais identificam a tipologia, por 
isso a abundância delas em todos os pavimentos, criando 
uma série de possibilidades para momentos de troca. 
 Ambientes como cozinha e lavanderia  oferecem aos 
turistas maior comodidade e facilidade durante a sua estadia, 
possibilitando até mesmo certa economia. Espaços de maior 
calma, como sala de estudos e espaço de leitura, também estão 
presente e permitem que  os hóspedes tenham momentos 
sozinhos em que possam aproveitar a própria companhia. 

 Para permitir que hostel se envolvesse com o externo,  
não estando fechado em si mesmo mas abraçando o meio em 
que se insere, foram projetados ambientes para uso misto:  o 
restaurante aberto ao público e a praça externa  doada pelo 
terreno do empreendimento.
 Além  disso, na recepção  estão à venda  artigos de 
necessidade básica e algumas opções de comidas e bebidas, 
que pode ser consumido não apenas pelos hóspedes mas 
por qualquer pessoa que deseje; as opções disponíveis 
ficam expostas em uma vitrine na fachada principal.

4. USO COMUM 5. USO MISTO

Tabela 5.4  Elaborada pela autora

Tabela 5.5  Elaborada pela autora
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Figura 5.10
Corte   axonométrico 

mostrando  o pé 
direito da recepção 

e a interação com os 
espaços acima.

Maquete eletrônica e 
rendedering elaborados 

pela autora
Pós-produção imagem 

por Fernando Henrique
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Figura 5.11
Sala de estar e interação com o pátio central.

Maquete eletrônica e rendedering elaborados pela 
autora
Pós-produção imagem por Fernando Henrique

Figura 5.12
Salão de jogos com vista para o mar e 
aberturas zenitais.

Maquete eletrônica e rendedering elaborados pela 
autora
Pós-produção imagem por Fernando Henrique
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AS UNIDADES DE HOSPEDAGEM

QUARTO 

CASAL

O módulo

Casal Beliche Beliche 
acessível

Planta baixa                                                                 escala 1/125                                                                           

Figura 5.13
Perspectiva 
quarto casal

Fonte: autora

Figura 5.13 Camas utilizados nos quartos. Fonte: autora

- Banheiro privativo acessível 
- Cama king size 
- Bancada de apoio
- TV e  Frigobar
- Rede tradicional na varanda

Pensando em facilitar a 
distribuição da estrutura, foi 
adotado um módulo baseado 
na unidade de hospedagem. 
Seu dimensionamento foi feito 
de forma a caber o mobiliário, 
o banheiro acessível e deixar 
livre um espaço satisfatório 
para manobras com a cadeira 
de rodas, e pensado para 
que pudesse comportar 
todas os tipos de unidades 
de hospedagem propostas 
sem necessitar alteração nas 
dimensões.

Mobiliário 

O mobiliário dos quartos foi feito com OSB e pallets, pensando na questão 
da sustentabilidade, que é uma das propostas da tipologia hostel. O OSB 
permite uma grande variedade de usos e aplicações, tendo sido utilizado 
para os beliches, e para o mobiliário interno como armários e mesas, assim 
como para móveis das área comuns, algumas vezes com pintura branca 
em uma das superfícies. Os pallets, por sua resistência e durabilidade, 
foram utilizados para as camas de casal e para os sofás das áreas comuns.
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QUARTO 

FAMÍLIA

QUARTO 

QUÁDRUPLO

QUARTO 

ÓCTUPLO

Planta baixa                                                                 escala 1/125                                                                           

Planta baixa                                                                 escala 1/125                                                                           

Planta baixa                                                                 escala 1/125                                                                           

- Banheiro privativo acessível 
- Cama queen size
- Beliche acessível 
- Bancada de apoio
- TV e Frigobar
- Rede tradicional na varanda

- Banheiro privativo acessível 
- Beliche regular
- Beliche acessível 
- Bancada de apoio
- TV e Frigobar
- Rede tradicional na varanda

- 4 beliches regulares 
- Bancada de apoio
- Mesa com cadeiras
- Armários com tranca
- Rede cadeira na varanda

Figura 5.14
Perspectiva 
quarto 
família

Fonte: autora

Figura 5.15
Perspectiva 
quarto 
quádruplo

Fonte: autora

Figura 5.16
Perspectiva 
quarto 
óctuplo

Fonte: autora
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Figura 5.17
Vista para o mar, quarto do segundo pavimento.

Maquete eletrônica e rendedering elaborados pela autora
Pós-produção imagem por Fernando Henrique
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Figura 5.19
Quarto óctuplo.

Maquete eletrônica e rendedering elaborados pela autora
Pós-produção imagem por Fernando Henrique

Figura 5.18
Quarto quádruplo.

Maquete eletrônica e rendedering elaborados pela autora
Pós-produção imagem por Fernando Henrique



96

5.4 Detalhes
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BANHEIRO ACESSÍVEL

na cadeira de rodas consiga acionar a torneira de alavanca (com 
23N de força para acionamento, como pede a NBR 9050/2015).
 A NBR 9050 de 2015 substituiu as barras de apoio 
vertical), para que assim mais pessoas com diferentes tipos de 
necessidades possam utilizá-las, como gestantes, idosos e pessoas 
com muletas. A barra vertical (barra 1 da elevação 01) deve estar 
a 90 cm do chão e a barra horizontal (barra 2 da elevação 01) 
deve distar no máximo 20cm da cuba. A norma de 2015 alterou 
ainda o espelho, não sendo mais obrigatória a inclinação de 10º; 
agora a única é que ele esteja no máximo a 90cm para que a 
pessoa consiga se ver de corpo inteiro de frente.

SANITÁRIO

 A área do sanitário deve contar obrigatoriamente com 
duas barras horizontais, uma ao fundo do sanitário (barra 1 da 
elevação 02) e outra na lateral (barra 3 da elevação 02),  e uma 
barra na vertical (barra 2 da elevação 02), permitindo tanto a 
transferência lateral como a perpendicular com facilidade. A 
barra do fundo deve estar afastada no mínimo 35cm do eixo 
da bacia sanitária para o lado que o cadeirante se aproxima da 
mesma, permitindo maior conforto e segurança no momento da 
transferência.
 Com a vasta utilização do uso da caixa acoplada a norma 
de 2015 passou a permitir que a barra do fundo fique a 89cm de 
altura, para facilitar o acionamento do botão da caixa acoplada 
(o botão de acionamento deve ser alavanca ou botão elevado), 
enquanto a barra lateral deve estar a 75cm. A tampa da bacia 
sanitária também deve estas a 46cm de altura, mesma altura 
da cadeira de rodas, para que com baixo esforço físico a pessoa 
consiga realizar a transferência. 

 Com exceção das unidades óctuplas, todas as outras 
unidades de hospedagem contam com banheiros acessíveis 
dentro dos quartos, seguindo o que é pedido pela ABNT NBR 
9050 2015 da seguinte maneira:

CHUVEIRO

 As barras de transferência da área de chuveiro de um 
banheiro acessível são de extrema importância, visto que 
é através delas que o cadeirante consegue sair da cadeira e 
sentar no banco de banho (barras 4 e 5 da elevação 01) e, no 
caso de gestantes, idosos ou pessoas com muletas, se levantar 
do mesmo (barra 3 da elevação 01). O banco de 70cm de 
largura é revestido com madeira naval (resistente à agua) e é 
dobrável para que, caso a pessoa já esteja em uma cadeira de 
banho, ela consiga entrar embaixo do chuveiro. Ele está a 46cm 
do chão, mesma altura da cadeira de rodas, seguindo assim o 
princípio 6 do desenho universal, baixo esforço físico: fazer 
o uso dos equipamentos com menor esforço físico possível.
 O chuveiro está posicionado distando 70 cm do banco de 
banho para que ao sentar a pessoa consiga ter controle sobre 
que momento entrar embaixo da água, sem risco de afogamento. 
Seu acionamento é feito por alavanca, permitindo que mesmo 
alguém sem os dedos ou com algum tipo de atrofia nas mãos 
possa acioná-lo.

PIA

 O lavatório de canto foi trocado por um de semi encaixe, 
estando a bancada a 62cm do piso, garantindo a área de 
aproximação ao cadeirante. A distância da face do lavatório para 
a torneira é de 50cm,  para que apenas esticando os braços a pessoa 
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Figura 5.21
Planta banheiro acessível, escala 1:25
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CHUVEIRO

As barras de transfer ncia da rea de chuveiro de um banheiro acess vel s o de

extrema import ncia, visto que  atrav s delas que o cadeirante consegue sair da

cadeira e sentar no banco de banho (barras 4 e 5 da eleva o 01) e, no caso de

gestantes, idosos ou pessoas com muletas, se levantar do mesmo (barra 3 da

eleva o 01). O banco de 70cm de largura  revestido com madeira naval

(resistente  agua) e  dobr vel para que, caso a pessoa j  esteja em uma

cadeira de banho, ela consiga entrar embaixo do chuveiro. Ele est  a 46cm do

ch o, mesma altura da cadeira de rodas, seguindo assim o princ pio 6 do desenho

universal, baixo esfor o f sico: fazer o uso dos equipamentos com menor esfor o

f sico poss vel.

O chuveiro est  posicionado distando 70 cm do banco de banho para que ao

sentar a pessoa consiga ter controle sobre que momento entrar embaixo da gua,

sem risco de afogamento. Seu acionamento  feito por alavanca, permitindo que

mesmo algu m sem os dedos ou com algum tipo de atrofia nas m os possa

acion -lo.

PIA

O lavat rio de canto foi trocado por um de semi encaixe, estando a bancada a

62cm do piso, garantindo a rea de aproxima o ao cadeirante. A dist ncia da

face do lavat rio para a torneira  de 50cm,  para que apenas esticando os bra os

a pessoa na cadeira de rodas consiga acionar a torneira de alavanca (com 23N

de for a para acionamento, como pede a NBR 9050/2015).

A NBR 9050 de 2015 substituiu as barras de apoio do lavat rio frontais para

laterais (uma horizontal e uma vertical), para que assim mais pessoas com

diferentes tipos de necessidades possam utiliz -las, como gestantes, idosos e

pessoas com muletas. A barra vertical (barra 1 da eleva o 01) deve estar a 90

cm do ch o e a barra horizontal (barra 2 da eleva o 01) deve distar no m ximo

20cm da cuba.

A norma de 2015 alterou ainda o espelho, n o sendo mais obrigat ria a inclina o

de 10 ; agora a nica  que ele esteja no m ximo a 90cm para que a pessoa

consiga se ver de corpo inteiro de frente.

SANIT RIO

A rea do sanit rio deve contar obrigatoriamente com duas barras horizontais,

uma ao fundo do sanit rio (barra 1 da eleva o 02) e outra na lateral (barra 3 da

eleva o 02),  e uma barra na vertical (barra 2 da eleva ao 02), permitindo tanto a

transfer ncia lateral como a perpendicular com facilidade. A barra do fundo deve

estar afastada no m nimo 35cm do eixo da bacia sanit ria para o lado que o

cadeirante se aproxima da mesma, permitindo maior conforto e seguran a no

momento da transfer ncia.

Com a vasta utiliza o do uso da caixa acoplada a norma de 2015 passou a

permitir que a barra do fundo fique a 89cm de altura, para facilitar o acionamento

do bot o da caixa acoplada (o bot o de acionamento deve ser alavanca ou bot o

elevado), enquanto a barra lateral deve estar a 75cm. A tampa da bacia sanit ria

tamb m deve estas a 46cm de altura, mesma altura da cadeira de rodas, para

que com baixo esfor o f sico a pessoa consiga realizar a transfer ncia.

Figura 5.20
Perspectiva banheiro acessível.

Maquete eletrônica e rendedering elaborados pela autora
Pós-produção imagem por Fernando Henrique

 DETALHE BANHEIRO ACESSÍVEL
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Figura 5.22
Elevação 01, sem escala

Figura 5.23
Elevação 02, sem escala

 DETALHE BANHEIRO ACESSÍVEL
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DETALHE PAINEL DE MADEIRA

Passo 1: Montam-se 
dois pontaletes 
aparelhado, perfil 
14,5cm x 14,5cm, 
unindo-os com uma 
chapa de aço corten

Figura 5.24   Esquema de montagem do painel. Fonte: autora

Figura 5.1   Detalhe encaixe dos 
painéis

Figura 5.25   Detalhe fixação da 
estrutura do painel com chapa de aço 
córten. Fonte: autora

Figura 5.27   Painel para encaixe na estrutura de 
madeira, feito com vigas autoclavadas com perfil 
4,5cm x 14,5 cm recortadas e unidas por pregos.

Figura 5.26 
Dimensionamento 

estrutura central de 
madeira

Fonte: autora

Passo 3: É feito o fechamento 
com vigas autoclavadas, perfil 
14,5 x 4,5cmm,unidas também 
por chapas de aço corten

 Como um 
elemento marcante na 
linguagem do projeto, o 
painel de madeira traz 
luz para a rampa central 
assim como ventilação e 
permite o contato com o 
exterior.
 A estrutura 
proposta começa a ser 
montada em cima de 
uma parede de 0,40cm 
e é fixada na rampa 
em todos os pontos 
que a toca, por meio de 
parafusos de grande 
dimensão. 
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Figura 5.28
Vista do acesso do estacionamento e do painel de 
madeira.

Maquete eletrônica elaborada pela autora
Rendering e pós-produção imagem por Fernando Henrique
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DETALHE CHUVEIRÃO

Figura 5.29   Chuveirão em planta.
Fonte: autora Figura 5.32   Chuveirão em vista.

Fonte: autora

Figura 6.30   Corte AA

Figura 5.31   Detalhe  friso 
do concreto para encaixe 

da mão.
Fonte: autora 

 Como a acessibilidade é uma das 
premissas do projeto, toda a área de lazer 
foi pensada para que pudesse ser utilizada 
o mais facilmente por todos. Sendo assim, o 
projeto conta  com uma área de chuveiros  
com banco  de banho que possibilita a 
utilização por cadeirantes e outras pessoas 
que necessitem de maior apoio para 
utilizá-los. As barras laterais tradicionais 
foram substituídas por  postes de madeira 
e   frisos na parede de concreto, permitindo 
que a pessoa obtenha o apoio necessário.
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Figura 5.33
Vista da área de lazer do hostel

Maquete eletrônica elaborada pela autora
Rendering e pós-produção imagem por Fernando Henrique
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5.5  SISTEMA ESTRUTURAL
   

 Pensando-se em um melhor desempenho acústico para o 
projeto escolheu-se  para os dois blocos de hospedagem o sistema 
de pórtico (pilar-viga-pilar), com vigas e pilares de concreto e 
lajes maciças. 
 Para a rampa, a estrutura foram vigas invertidas que ora 
se apoiavam nos pilares internos às paredes dos blocos, ora se 
apoiavam em pilares externos, posicionados de modo a não 
comprometerem a entrada do pátio criado no centro da rampa.
 A passarela que une os dois blocos está estruturada sobre 
vigas de concreto protendido e laje maciça, apoiadas nos pilares 
posicionados nas chegadas dos blocos.
 Ambientes como a sala de estar e a cozinha coletiva, que 
necessitavam de grandes esquadrias que permitissem abertura 
quase que total para a integração com o pátio também fizeram 
uso de vigas protendidas, já que alguns pilares foram retirados 
da quadrícula para que isso fosse possível.
 As lajes sobre a recepção, com o intuito de permitir que 
esta tivesse um pé direito triplo, fazem uso de vigas em balanço 
protendidas e lajes maciças.
 O pergolado de madeira que cobre o pátio também faz 
uso de vigas protendidas apoiadas nos pilares dos blocos, porém 
estas são revestidas com madeira para não destoar dos materiais 
utilizados no restante do projeto.

Figura 5.34   Esquema 
tridimensional do 
sistema de pórtico 
adotado no projeto.

Fonte: autora 
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5.6 Planta, cortes e fachadas
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QUADRO DE ÁREAS

Área Total do Terreno 4165,20 m²

Área Pavimento Térreo 962,14 m²

Área Primeira Pavimento 962,14 m²

Área  Segundo Pavimento 835,55 m²

Área Total Construída 2633,24 m²

Taxa de Ocupação 29,6%

Taxa de Permeabilidade 1806,92 m²

Índice de Aproveitamento 0,5

Gabarito 14m

LEGENDA

TERRENO VAZIO

contorno terreno

terreno

via pavimentada

via não pavimentada

área pavimentada

área não pavimentada

PLANTA DE LOCAÇÃO
Esc 1/500

VILA STELLA CADENTE8 PRAIA PUB

PAUSA HOTEL

PAUSA HOTEL
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BARRACA DE PRAIA
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PIZZARIA TERRAZZA SUL MARE

limite recuo
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6.1 Conclusão

  Após todo estudo e processo projetual do trabalho 
apresentado, o resultado aqui obtido é uma contribuição aos 
rumos do turismo acessível e de estadias compartilhadas, e 
um alerta aos rumos da especulação imobiliária e do cenário 
turístico de luxo que está se desenvolvendo na Praia de Pontal 
do Maceió.
 Depois te toda a pesquisa o que fica é a noção de que 
projetar pensando nas pessoas é algo desafiante. Uma arquitetura 
acessível necessita cuidado tanto em grandes quanto em 
pequenas decisões, acessibilidade é detalhe.
 A motivação por fazer algo voltado para o turismo acessível 
foi bastante pessoal, pois o tema sempre foi motivo de interesse e 
curiosidade. Em viagens feitas e mesmo nas referências estudadas 
o que se observa é que a temática é muitas vezes deixada para 
um segundo momento, não estando nos planos desde o início, 
porém a arquitetura para ser acessível de verdade tem que levar 
essa preocupação como premissa desde a concepção e não como 
algo que deve ser solucionado quando tudo já estiver resolvido.
  O desafio foi grande mas também bastante enriquecedor, 
aliado ainda a temática da tipologia hostel, ainda tão nova no 
nosso país. Na busca por referências, principalmente teóricas, 
o que se nota é que seu estudo Brasil ainda está em um nível 
embrionário, começando a despertar a curiosidade de alguns 
mas longe de ser abordado e discutido o suficiente para que ela 
ganhe força aqui como possui na América do Norte e Europa, 
por exemplo, onde é amplamente difundida.
 O Jangada Hostel foi uma experiência ímpar, em que se 
pensaram questões de viés econômico e social, projetando com 
foco nas pessoas e refletindo sobre como a arquitetura pode 
desempenhar seu papel e contribuir para tais questões através 
da criação de espaços.
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