
// TEMPO, Trancoso, Brasil

Triptyque apresenta TEMPO, um condomínio de 9 casas integradas à natureza exuberante da vila de 
Trancoso, na Bahia, Brasil.

Trancoso, uma vila histórica que se tornou a fantasia do paraíso perdido tropical, o símbolo da 
preservação consciente da arquitetura colonial e da flora baiana. A vila está situada em cima de uma 
falésia com vista para o mar e seu encontro com o rio, estendendo-se atrás dela a mata densa. No centro 
da vila, o Quadrado, uma praça retangular marcada pela pequena igreja branca, cercada em ambos os 
lados por casas coloridas; na entrada da praça, o terreno de 1776m2 do empreendimento TEMPO.

O terreno é um pedaço de mata tropical onde encontram-se, entre outras espécies nativas, duas grandes 
Gamaleiras, uma imponente árvore (diâmetro de 10m), sagrada na cultura Africana, na qual simboliza o 
tempo. A vegetação existente não só não será removida, como cada uma dos 9 unidades receberá uma 
árvore local para crescer no centro da sua arquitetura. O projeto privilegia um processo de 
reflorestamento, em lugar de uma paisagem projetada.

A arquitetura segue o padrão tradicional das casas coloniais: o centro da vida da casa é um grande terraço 
ao ar livre, integrado com o meio ambiente. A arquitetura é pura, deixando o papel principal à natureza 
abundante do lugar. Os materiais, madeira e concreto, vêm de um círculo máximo de 250 km em torno de
Trancoso. A escala respeita a densidade da vila, sendo unidades exclusivas e privilegiadas. O complexo 
residencial oferece uma área comum para relaxar em torno de uma piscina e um bar.

TEMPO é também uma iniciativa social: Crescendo com TEMPO, através da qual todos os fornecedores 
garantem a formação de aprendizes, reforçando e mantendo o artesanato local (carpintaria, tecelagem de 
palha, argila,...).

TEMPO investe no tempo de crescimento, na aprendizagem; o projeto respeita seu entorno, integrando-se
a ele cuidadosamente.


