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RESUMO
Entre as primeiras casas modernas encomendadas na Paraíba destacam-se as do arquiteto Augusto Reynaldo. Essas
foram estudadas pela sua importância no acervo da arquitetura moderna na Paraíba. O Laboratório de Pesquisa Projeto
e Memória (LPPM/PPGAU/UFPB) resolveu revisar os documentos sobre essa produção. As residências Bezerra de
Carvalho, 1952, e Loureiro Celino, 1958, foram reconstituídas através de documentos arquitetônicos, fotos e
depoimentos. O motor desse trabalho é o rápido desaparecimento do patrimônio moderno. Entendendo que o registro é
uma forma de preservação e que os instrumentos de proteção no Brasil são frágeis e limitados, essa contribuição é
importante para que a notícia desse patrimônio permaneça. A experiência no LPPM tem mostrado que os projetos
quando digitalizados e arquivados duram mais que os edifícios. Assim, o objetivo desse artigo é o registro, a
compreensão e análise dos limites da difusão da arquitetura utilizando como ferramenta o modelo geométrico digital
tridimensional. O material gráfico que permite a elaboração de um quadro analítico, em que são contemplados
parâmetros funcionais, formais e construtivos, é a base sobre a qual a análise e reflexões se apoiarão.
Palavras-chave: Arquitetura residencial moderna. Modelo geométrico digital tridimensional. Documentação. Desenhos
analíticos.

ABSTRACT
Among the first requested modern houses in Paraiba, the ones designed by the architect Augusto Reynaldo stand out.
They were studied because of their importance to Paraiba’s modern architecture collection. The Research Project and
Memory Laboratory (Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória - LPPM/PPGAU/UFPB) decided to review the
documents related to this production. The residences Bezerra de Carvalho, 1952, and Loureiro Celino, 1958, were rebuilt
through architectural documents, photographs and testimonials. The motivation for this project comes from the fast
disappearance of modern patrimony. Understanding that record is a way of preservation and that protection instruments
in Brazil are fragile and limited, this contribution is important to keep record of this patrimony. The experience in LPPM
has shown that projects, when digitalized and archived, last more than the buildings themselves. Therefore, this paper’s
goal is to record, understand and analyze architecture’s diffusion limits using, as a tool, the digital tridimensional
geometric model. The graphical material that allows creating an analytical chart, where functional, formal, and
constructive parameters are included, is the basis that will support the analysis and reflections.
Keywords: Modern residential architecture. Tridimensional digital geometric model. Documentation. Analytical drawings.

1. INTRODUÇÃO

Entre as primeiras casas modernas encomendadas nos anos 1950 por proprietários
privados no estado da Paraíba destacam-se as do arquiteto pernambucano Augusto Reynaldo.
Essas casas já foram citadas e estudadas em vários trabalhos, dos mais diversos tipos, pela sua
importância no acervo da arquitetura moderna na Paraíba, apesar de não contar com nenhum tipo
de proteção.
O Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória (LPPM/PPGAU/UFPB), como vem fazendo
com outros exemplares, resolveu reunir, retomar e revisar os documentos e trabalhos existentes
sobre essa produção, para viabilizar um registro preciso dessas casas. Esse trabalho está em
processo.
A primeira casa objeto de um registro mais apurado com a elaboração de um modelo
geométrico tridimensional digital foi a Loureiro Celino (ver Figura 01), um projeto de 1958, já
demolida, que foi reconstituída através de documentos arquitetônicos (plantas, cortes, detalhes e
similares), fotos fornecidas pela família do primeiro proprietário, depoimentos, etc. A segunda foi a
Bezerra de Carvalho (ver Figura 02), de 1952, exemplar bem conservado, que mantém a função
residencial e praticamente toda a construção original. Três outras casas receberão o mesmo
tratamento, portanto não estarão contempladas nesse artigo: Amaro Fiúza Chaves de 1955,
Francisco Wanderley de 1955 e Raimundo Alves cuja data de construção supõe-se 1955.

Figura 01 – Modelo geométrico tridimensional digital
da Residência Loureiro Celino (à direita vista oeste e
à esquerda vista norte). Fonte: arquivo LPPM.

Figura 02 – Modelo geométrico tridimensional digital da
Residência Bezerra de Carvalho (à direita vista norte e à
esquerda vista leste). Fonte: arquivo LPPM.

O motor desse trabalho é o rápido desaparecimento do patrimônio moderno e suas mais
diversas consequências. Partindo da premissa de que o registro é uma forma de preservação e
que os instrumentos de proteção no Brasil são frágeis e limitados – principalmente em relação às
residências privadas, a cujos proprietários é transferido o ônus de sua conservação –, a
contribuição desses registros digitais é importante para que a notícia desse patrimônio permaneça
de alguma forma. A experiência no LPPM tem mostrado que os projetos quando redesenhados,
digitalizados e devidamente arquivados, infelizmente, acabam durando mais que os edifícios. Por

outro lado, esses registros têm contribuído também para a aproximação das disciplinas de história
e projeto na formação do arquiteto. Assim o objetivo desse artigo é o registro, a compreensão e
análise dos limites da difusão da arquitetura moderna utilizando como ferramenta o modelo
geométrico digital tridimensional das residências Bezerra de Carvalho (1952) e Loureiro Celino
(1958).
Esses registros fazem parte da pesquisa “O habitar moderno e contemporâneo como
objeto de reflexão das relações entre história e projeto através da análise gráfica” do LPPM. A
partir deles é possível elaborar um quadro analítico, em que são contemplados parâmetros
funcionais (implantação, setorização, topografia), formais (volumetria, relações geométricas) e
construtivos (materiais, lógica estrutural) é a base sobre a qual a análise e reflexões sobre as
casas objeto do trabalho se apoiarão.
2. O ARQUITETO E AS RESIDÊNCIAS
Augusto Reynaldoi iniciou sua carreira de arquiteto anos antes de obter o diploma oficial
(1956) pela Escola de Belas Artes de Pernambuco (EBAP), na qual ingressou em 1951. Em 1946,
já em Recife, começou a trabalhar como desenhista para o arquiteto Heitor Maia Filho, e estagiar
no Departamento Nacional dos Portos e Vias Navegáveis (DNPVN) do Porto de Recife. Após
1951 trabalhou como desenhista também no IPHAN sob a direção de Ayrton da Costa Carvalho,
engenheiro e professor de arquitetura brasileira na EBAP. Ainda estudante, desenvolve o peitoril
ventilado, "artifício arquitetônico de adaptação climática que se incorporou à arquitetura
pernambucana" (CARVALHO e ALMEIDA, 2010), ganhando inúmeras versões com o passar do
tempo.
Ainda no início da década de 1950, o arquiteto pernambucano chegou à Campina Grande,
por intermédio do engenheiro Rubens Borges Bezerra, primo de seu primeiro cliente na cidade.
Os clientes campinenses de Augusto Reynaldo eram, em sua maioria, de classe média alta. As
duas residências relatadas neste artigo pertenciam uma ao médico Severino Bezerra de Carvalho
e outra ao comerciante José Celino da Silva, ambos de famílias tradicionais locais. Dentre as
obras identificadas e assinadas pelo arquiteto no município de Campina Grande, segundo
arquivos da Prefeitura Municipal, destacam-se uma série de residências de médicos e
comerciantes, tais como as de Severino Bezerra de Carvalho (1952), Francisco Wanderley (1955),
Amaro Fiuza Chaves (1955), Raimundo Alves (1955) e José Celino da Silva (1958). Há notícia de
muitos projetos elaborados por Reynaldo, porém como ele não assina todos eles, é difícil a
identificação de sua obra.
Reynaldo destaca-se pelo traço marcante, simples e original de suas obras. Cada projeto
possui uma peculiaridade e distingue-se das demais pela riqueza volumétrica. O primeiro projeto
atribuído a Augusto Reynaldo em Campina Grande foi a residência Bezerra de Carvalho,
construída em 1952, em tempos de uma arquitetura predominantemente eclética, da mesma

forma que o prédio da Sociedade Médica de Campina Grande em 1951, projeto de Austro de
França, exemplares que transformaram a paisagem urbana.
Localizada no bairro da Prata, em um terreno de meio de quadra com área de 2500m² (50
x 50m), a casa encontra-se na mesma rua de dois importantes espaços da cidade: o colégio
Estadual da Prata (Colégio Estadual de Segundo Grau Dr. Elpídio de Almeida) e a Feira da Prata,
tradicional feira campinense (ver Figura 03). No entorno imediato, observa-se a presença de
residências unifamiliares de classe média alta, que atualmente estão sendo substituídas por
edifícios hospitalares e clínicas, que caracterizam a nova vocação do bairro. Especula-se,
inclusive, sobre a demolição da residência Bezerra de Carvalho para construção de um novo
empreendimento, anunciado por uma construtora local.

Figura 03 – Planta de localização da residência Bezerra de Carvalho, lote em destaque. Fonte: arquivo LPPM.

Implantada solta no lote e ocupando sua porção posterior, afasta-se da rua, gerando um
amplo jardim frontal, observa-se que a casa é divida em setores por atividades (ver Figura 04), em
dois volumes principais e em três níveis (ver Figura 05). Os setores de serviço e social, apesar de
estarem em um mesmo nível e no mesmo bloco, são facilmente distinguíveis, inclusive, pelos
acessos diferentes e ligação indireta, definindo ainda mais os seus limites. O setor íntimo está
localizado em outro bloco (posterior) e a união entre os dois se dá por um espaço de transição,
que possui dois terraços, um hall e um lavabo. A ala social da casa tem maior aproveitamento da
iluminação e ventilação natural por meio de grandes esquadrias da fachada frontal.

Figura 04 – Setorização da Bezerra de Carvalho. Fonte: arquivo LPPM.
Legenda:
Social
Serviço
Íntimo
Escadas e rampa

Figura 05 – Níveis da residência Bezerra de Carvalho nos dois blocos principais (A e B), vista leste. Fonte: arquivo
LPPM.

Os blocos são distintos e não se pôde identificar nenhum eixo de simetria no conjunto. Nas
fachadas, observa-se a presença da pedra, do vidro e do concreto armado, que são os materiais
que mais se destacam na residência. A pedra está presente como revestimento na fachada frontal
e nas laterais do bloco B. O vidro, juntamente com o ferro, está presente na maioria das
esquadrias, mas não é único, há também janelas e portas de madeira, cobogós cerâmicos e
brises de concreto (ver Figura 06 e 07).

Figura 06 – À direita vista leste e à esquerda vista
sul da Residência Bezerra de Carvalho. Janelas do
bloco A em ferro e do bloco B em madeira, ambas
com vidro. O embasamento dos blocos é revestido
em pedra. Fonte: arquivo LPPM.

Figura 07 – À direita vista oeste e à esquerda vista
norte da Residência Bezerra de Carvalho. Brises
em concreto na fachada oeste e cobogós cerâmicos
no muro frontal. Fonte: arquivo LPPM.

Em 1958, também em Campina Grande é encomendado o projeto para construção da
residência Loureiro Celinoii, localizada no bairro do Centro, na Av. Marechal Floriano Peixoto (ver
Figura 08). No seu entorno, havia edificações que abrigavam variados usos, como residências,
comércio de varejo e atacado, além da presença da feira central, ainda nas proximidades estão a
Catedral e as principais ruas do centro da cidade.

Figura 08 – Planta de localização da residência Loureiro Celino (lote em destaque).
Fonte: arquivo LPPM.

Esse foi o último projeto de Augusto Reynaldo na cidade, ele faleceu no mesmo ano, em
um acidente aéreo quando viajava a Campina Grande a fim de visitar uma de suas obras,
possivelmente a residência em questão. Com esta fatalidade a responsabilidade da obra foi
transferida ao escritório de Heitor Maia Neto, também pernambucano, que finaliza a obra iniciada
por Reynaldo. Hoje já demolida, as únicas fontes sobre a residência Loureiro Celino para
elaboração desse trabalho foram os desenhos técnicos originais disponíveis no arquivo da
Prefeitura Municipal de Campina Grande e fotografias cedidas por familiares dos proprietários,
que pouco esclareceram sobre a arquitetura da casa.
Na ocupação do lote, a Loureiro Celino não foi diferente das demais ao seu redor,
respeitando os recuos determinados pela prefeitura e preenchendo cerca de 40% do terreno com
área construída, o restante destinou-se a espaços livres e/ou verdes, a saber, um parque
(playground), um espelho d’água e uma escultura. Por ocupar um lote de esquina, possuía uma
área livre um pouco maior que as demais.
Quando observada desde a Rua Peregrino de Carvalho, a residência Loureiro Celino era
apreendida como uma casa térrea e de volumetria simples, mas ao se aproximar da esquina com
a Avenida Marechal Floriano Peixoto, podia-se perceber o volume do 1º pavimento surgindo sobre
o térreo, juntamente com um pavimento no semi-subsolo. Assim, enquanto em uma vista só era
possível perceber um edifício térreo, nas demais apareciam três níveis distintos. A proposta
arquitetônica foi produzir essa volumetria devido à forma de apropriação da topografia do terreno,
que ainda permitiu ao arquiteto, ao fazer o uso da inclinação original do terreno, criar um jardim
interno, gerando escadas que ligavam a sala de estudos no semi-subsolo ao terraço, no térreo
(ver Figura 04). O lote possui um desnível e tem sua cota mais alta a Sudoeste, frente voltada
para a Rua Peregrino de Carvalho.

Figura 09: Vista Norte da res. Loureiro Celino. Mostrando a cota mais alta do lote, rua Peregrino de Carvalho e a mais
baixa (semi-subsolo), na Av. Marechal Floriano Peixoto (Fonte: arquivo LPPM).

Reynaldo soluciona as circulações de serviços e sociais – com certa independência, mas
também conexão – e os acessos à casa, da mesma forma que resolveu estes itens na primeira
residência que construiu na cidade. A área de serviço não possuía um acesso definido e a
circulação estava concentrada na área Sudeste tanto no semi-subsolo quanto no térreo. A
circulação vertical social era feita através de escadas que estavam locadas bem ao centro da
edificação (ver Figura 10). As circulações internas, principalmente nas áreas sociais não são
demarcadas, definem-se pelo mobiliário, repetindo as decisões tomadas na residência Bezerra de
Carvalho.

Figura 10 – Setorização por níveis da residência Loureiro Celino (considerando o principal uso do pavimento)
Legenda::
Serviço - Nível 0.00m
Social - Nível +2.55m
Íntimo - Nível + 5.55m
Escadas
Fonte: arquivo LPPM.

Identifica-se que os volumes correspondentes aos dois níveis inferiores conformavam, às
vezes, o embasamento que sustentava o volume principal que constituía o pavimento superior.
Percebe-se, através das fachadas, que os pilares e paredes desses níveis inferiores eram pouco

recuados em relação ao volume principal, o primeiro pavimento, dando maior evidência a esse
(ver Figura 11).

Figura 11: Vista norte da res. Loureiro Celino, onde o semi-subsolo e térreo servem de base para o volume principal.
(Fonte: arquivo LPPM).

Em poucas fotos disponibilizadas e nos desenhos expressivos de Augusto Reynaldo, é
possível identificar uma grande variedade de materiais, principalmente de revestimento e
esquadrias, que foram utilizados na Residência Loureiro Celino. O muro era composto de pedra e
cobogós, que ao longo do terreno, tornavam-se arrimos para o jardim e guarda-corpo,
respectivamente (ver Figura 12). Percebe-se que os materiais predominantes se repetem em 1952
e 1958. Estruturalmente, é provável o uso do concreto armado, mas nas duas residências não
foram encontrados documentos que revelassem maiores informações sobre o sistema estrutural
das construções.

Figura 12: Fotografia da vista norte residência Loureiro Celino, mostrando o muro em cobogós e pedra (detalhe).
Fonte: acervo familiar.

3. REGISTRO, VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE

Com o passar do tempo e sem a devida proteção, o patrimônio arquitetônico vai se
perdendo, como por exemplo, as casas abordadas nesse artigo, que foram, ou estão sendo, alvo
de modificações e demolição. No antigo terreno da residência Loureiro Celino, hoje, encontra-se
uma farmácia. Sobre a residência Bezerra de Carvalho, até a publicação desse artigo,
especulava-se a possibilidade de sua demolição para a construção de um novo empreendimento.
Apesar da iminência do desaparecimento, o redesenho e o modelo tridimensional digital dessas

casas não tem a finalidade exclusiva de registro e preservação, mas ainda de análise e
compreensão dos objetos arquitetônicos em si.
O processo metodológico vem sendo desenvolvido no âmbito do projeto de iniciação
científica “O habitar moderno e contemporâneo como objeto de reflexão das relações entre
história e projeto através da análise gráfica”, do Laboratório de Projeto, Pesquisa e Memória
(LPPM/PPGAU/UFPB). Inicia-se com a coleta de documentos, tais como: desenhos técnicos,
fotografias, artigos e depoimentos; reunindo todos os dados possíveis sobre a obra, o arquiteto e
sua produção, que possam facilitar a compreensão da residência.
A partir do que foi encontrado, é iniciada a digitalização dos projetos e resolvidas eventuais
discrepâncias identificadas entre os documentos originais e as possíveis interpretações mais
recentes, seja dos autores do redesenho, seja de outros autores, nos casos de ausência ou
precariedade de informações. O registro elaborado é composto por desenhos em 2D e 3D,
utilizando-se dos softwares AutoCAD e SketchUp, respectivamente.
O modelo geométrico tridimensional digital é feito, exclusivamente, após o redesenho em
2D. É necessário o entendimento bidimensional aliado ao registro das modificações ocorridas
durante, ou após, a construção dos exemplares para a reconstituição tridimensional do que seria o
objeto arquitetônico final (ver Figura 13 e 14).

Figura 13: Vista leste da residência Bezerra de
Carvalho no modelo tridimensional digital (Fonte:
arquivo LPPM).

Figura 14: Vista noroeste da residência Loureiro Celino
no modelo tridimensional digital (Fonte: arquivo LPPM).

Até essa etapa, o produto que se tem pode ser abordado de vários modos. Os desenhos e
imagens da maquete eletrônica servem de apoio para estudos das residências isoladas ou para
comparação entre elas ou entre elas e outras obras paradigmáticas. Nesse caso, o passo
seguinte foi a elaboração de um quadro analítico (ver Figura 15), em que foram contemplados
parâmetros funcionais, formais e construtivos. Cada parâmetro é analisado a partir da observação
detalhada das imagens produzidas. E é através do estudo particular desses parâmetros em cada
residência que se dá o cruzamento de informações para a comparação entre as duas estudadas.

Figura 15: Exemplo do quadro analítico para a comparação da lógica estrutural entre as duas residências em estudo.
Fonte: arquivo LPPM.

Na comparação percebe-se que os projetos são similares em vários aspectos. A
topografia, por exemplo, é apropriada em ambos os casos no intuito de criar níveis distintos, onde
os setores - serviço, social e íntimo - são distribuídos estrategicamente, preservando
principalmente os quartos, local privativo de descanso e reclusão, ao qual está reservado o nível
mais elevado da casa. A volumetria das residências é semelhante, consistindo em uma base que
sustenta um volume principal, com cobertura inclinada, e utiliza materiais comuns nas casas
modernas (concreto armado e vidro).
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A iniciativa de elaboração e arquivamento do redesenho e do modelo geométrico
tridimensional digital tem como resultado prático e direto a constituição de um banco de dados, a
sistematização dessas informações e sua disponibilização para terceiros. Entendendo o quadro
analítico não como produto final, mas como uma das possíveis formas de abordagem do material
digitalizado.
A discussão em pauta é se o resultado desse trabalho pode ser considerado um
documento que tem como finalidade, por exemplo, de registro patrimonial. Dependendo das
circunstâncias, da qualidade das informações reunidas e dos objetivos de cada pesquisa, a
digitalização poder ser mais ou menos precisa, servindo ou não para determinadas finalidades. O
trabalho tem seus méritos enquanto registro, mas tem, também, seus limites na precisão. E deve
ter a consciência dessas limitações, muitas vezes, causadas pela consistência variável ou
escassez da base de informações ou pela abundância de dados contraditórios, a partir das quais
o trabalho se inicia.

O contato com o objeto não é sempre possível e o material coletado pode ser constituído
por croquis e/ou documentos técnicos fornecidos pelo próprio arquiteto. Quando possível, faz-se o
levantamento físico do objeto, o que não deixa de gerar novos pontos de questionamentos, pois
sendo esse feito em uma situação atual, revela, muitas vezes, uma versão modificada do projeto
original. Cabe ao pesquisador a decisão de registrar ou não as modificações percebidas e
justificá-las. Para fins de projetos de intervenção, o registro, como é realizado no âmbito da
pesquisa, também apresenta limites, pois são necessárias informações mais específicas, de
estrutura, instalações, das condições físicas da obra, mas, sem dúvida, pode ser tomado como um
ponto de partida facilitador do entendimento da proposta original.
Sabe-se ainda que a elaboração de redesenho e do modelo geométrico tridimensional
digital não é um procedimento isento de interpretações. No caso em particular do modelo
tridimensional da Bezerra de Carvalho, por exemplo, não foi incorporado o pavimento térreo, do
bloco posterior, que não constava nas plantas de 1952. Por outro lado, o mesmo modelo
incorporou pequenas modificações que foram incluídas durante a obra porque, segundo relatos,
foram autorizadas por Augusto Reynaldo. Já no caso da residência Loureiro Celino, como havia
poucos dados, poucas fotos informativas e a casa já havia sido demolida, não houve modificações
relevantes considerando o conjunto de desenhos técnicos acessados, mas sim interpretações. Por
exemplo, a janela do quarto de empregada, em planta, está voltada para oeste, mas está,
também, desenhada na fachada nordeste. Optou-se por registrar a janela voltada para nordeste,
posição favorecida pela ventilação.
Entende-se também, que este tipo de estudo desenvolve um material gráfico que, a partir
de sua publicação, produz novas informações, como detalhes e novas secções. Mesmo obras
muito documentadas, através da manipulação do modelo digital, mostram-se novos ângulos,
novos pontos de vista que não foram percebidos no conjunto de documentos disponíveis.

5. CONCLUSÕES
A pesquisa “O habitar moderno e contemporâneo como objeto de reflexão das relações
entre história e projeto através da análise gráfica” está em processo no LPPM, no entanto é
possível afirmar que experiências como essa, ora relatada, têm se revelado bastante eficientes no
processo de formação do arquiteto. O esforço de elaboração do redesenho e do modelo
geométrico tridimensional digital propicia o aprimoramento no uso de ferramentas digitais de
representação e, além disso, estimula o amadurecimento do olhar do discente sobre o objeto
arquitetônico. A elaboração subsequente do quadro de análise resulta na construção de textos
que refletem a compreensão da obra e de sua realidade física como condição fundamental para a
elaboração de um discurso crítico, contribuindo, sob nosso ponto de vista, para uma aproximação
entre as discussões do âmbito da história e suas repercussões na prática projetual. Em seu passo

seguinte, a pesquisa colocará seu banco de dados à disposição para consulta on-line, ampliando
o alcance e as possibilidades de uso dos registros que veem sendo produzido.
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Nascido em janeiro de 1924, na cidade de Palmares no interior pernambucano.

A primeira encomenda de projeto para a residência Loureiro Celino se deu em 1957, quando foi elaborado um primeiro
projeto, que não foi construído. Os arquivos encontrados na Prefeitura Municipal de Campina Grande datam de
fevereiro de 1958 e são de um segundo projeto, o qual foi executado e usado como base para este registro.

