
TERRA
       -MUNDO

Do mundo que chega pelo mar. Do mundo que anda na terra. Da terra que 
molda o que construímos. Da terra que molda o que protege o corpo. Terra-
Mundo é a guarida que é abrigo, que recebe o mundo dentro de si, feito pelas 
mãos da terra, a terra que o mundo anda quando anda pelo mundo. 

Lucio Costa e Lina Bo Bardi são expoentes da arquitetura brasileira que 
costuraram a tropicália dos motes culturais locais como marca de suas 
arquiteturas. A simplicidade deste ato nos revela uma relação sofisticada de 
respeito e admiração pelo regional, pelo povo e pelo vernáculo. 
A intenção de trazer o popular, aquilo que gera sentimento de pertencimento 
e de capacidade de execução prática, é a coluna estrutural das ideias contidas 
nesta proposta. 
Trata-se de um volume principal que explora a plástica dos blocos cerâmicos,

através de sua amarração resumida em linhas simples, explorando suas 
faces sólidas e perfuradas para criar ritmo e solucionar questões técnicas de 
conforto. Os volumes modulares são acompanhados de uma cobertura leve, 
sustentada por troncos de árvores nativas na região, seguindo a modulação do 
bloco principal de forma independente, criando a sombra e o estar, seja para 
o encontro, seja para a rede. 
Além da mão de obra local na construção, há a presença do artesanato 
tradicional nos elementos de fechamento, que se expressam através do bambu 
e da palha.
A estratégia de “levantar o chão do chão” permite com que a natureza 
aconteça com a sua verdade e sirva de apoio ao espaço criado, por isso é 
importante que, havendo desnível no recorte a ser construído, esta diferença 
de altura seja compensada no empilhamento dos blocos, permitindo a 
integridade do terreno. 
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O bloco cerâmico surgiu como um material 
local abundante e de fácil acesso, que pode 
ter sua plástica explorada e compor desenhos 
minimalistas e elegantes. Além da qualidade 
de comportamento térmico da cerâmica, 
também é possível explorar as unidades 
perfuradas para criar circulação de ar cruzada 
e permanente. Os materiais tradicionais, tais 
como o bambu e a palha, apresentam-se de 
forma artesanal nos fechamentos: janelas, 
coberturas e painéis. 
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ESTRATÉGIAS 
BIOCLIMÁTICAS

CASA REGIONAL DE RAÍZ COLONIAL

A Pouca luminosidade interna
B Acúmulo de calor 
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1 Reflexão da radiação solar - telha metálica em tom claro
2 Ventilação permanente superior - resfriamento
3 Ventilação ajustável - conforto
4 Ventilação permanente inferior - resfriamento + controle da umidade
5 Placas fotovoltaicas - transformação da energia solar em energia elétrica
6 Cobertura artesanal de painéis de palha
7 Painéis artesanais de palha trançada
8 Captação da água de chuva 
9 Armazenamento de águas pluviais
10 Água filtrada para uso interno
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ESTRATÉGIAS PARA CONFORTO

A Levantamento do volume do solo
B Separação entre cobertura e volume 
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1 Área multiuso
2 Cozinha
3 Lavanderia
4 Depósito
5 Banheiro
6 Lavatório / 
Tanque 
7 Varal

PONTO DE ENCONTRO
ÁREA COM POTENCIAL 

DE PRAÇA PÚBLICA
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Terreno 4

MOBILIÁRIO 
INTERNO  

Estante e 
escrivaninha  

feitas a partir de 
tijolos e placas de 

madeira

ACESSIBILIDADE 

Acessos de madeira que podem 
variar de acordo com a necessidade

MÓDULO BANHEIRO MÓDULO QUARTO

TIPOLOGIAS POSSÍVEIS (CAMAS OU BELICHES)

MÓDULO COMPLETO

TIPO DUPLO ESPELHO TERRENO 2
Espelhamento dos módulos, com janelas 
nas faces leste/oeste. Formação de 
varanda central, com possibilidade de 
estar e encontro à sombra.

TIPO DUPLO SIMPLES TERRENOS 3 - 6 - 7
Combinação de 1 módulo de banheiro 
com 2 módulos de quarto. Janelas 
prioritariamente voltadas para face 
norte/nordeste. 

TIPO TRIPLO SIMPLES TERRENOS 1 - 3
Combinação de 1 módulo de banheiro 
com 3 módulos de quarto.
Também foi proposto o tipo triplo 
espelho para o terreno 5. 

MULTIUSO + LAVANDERIA TERRENO 4 
Terreno em posição central, voltado para 
rua principal, com potencial aglutinador 
para eventos e serviços voltados à ali-
mentação, lazer, educação e limpeza. 

DISTÂNCIAS 

T2-T4 ≅ 375m
T7-T4 ≅ 639m
T6-T4 ≅ 522m
MACC-T4 ≅ 323m

TOTAL DE 
QUARTOS
22 UNIDADES

MÁX. VISITANTES
≅ 80 PESSOAS

A Estrada do Cumbe é o eixo central que organiza a comunidade e, além de 
ser uma via de encontro e serviços, também é a via onde está localizado o novo 
Museu Arqueológico Comunitário do Cumbe, que marca a possibilidade de 
aprofundamento e aumento das atividades culturais da região. Por conta desta 
relação, o terreno 4 foi percebido com um potencial diferente dos outros: amarrar-
se ao eixo principal como uma alternativa aos demais serviços que envolvem a 
hospedagem, tais como alimentação, lazer e o uso da lavanderia. O local propõe, 
através do controle da população, oferecer estes serviços não só aos visitantes, mas 
também aos próprios moradores, com apropriação cotidiana e podendo expandir o 
uso para atividades educacionais e culturais.  
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