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Residência Austregésilo Freitas, 1958.
Av. Cabo Branco 2332, Tambaú, João Pessoa-PB.
Arquiteto: Acácio Gil Borsoi



Localização

1.

1. Hotel  Tambaú.

2. Edifício Borborema

3. Edifício Beiramar

4. Pouso das Águas

Vista  aérea da orla marítima de João Pessoa.
Fonte: Google Earth. Adaptada pela equipe.

3.

4.

2.



Localização



Localização

Implantação no lote.
Fonte: Google Earth. Adaptada pela equipe.



Localização



Localização

Relação das principais avenidas do lote (em vermelho).  
Fonte: Google Maps. Adaptada pela equipe.



Partido Formal

Maquete eletrônica da edificação.
Fonte: Acervo do grupo, 2009.



Partido Formal

� A forma é determinada 
através da junção de 
dois volumes diferentes.

Maquete eletrônica da edificação.
Fonte: Acervo do grupo, 2009.



Partido Formal

� Esses volumes se articulam entre si através de um contato face a 
face, definindo bem as arestas e permitindo uma leitura clara do 
encontro dos planos. (AMARAL, 2004).

Maquete eletrônica da edificação.
Fonte: Acervo do grupo, 2009.



Partido Formal

Maquete eletrônica da edificação.
Fonte: Acervo do grupo, 2009.



Partido Formal

Anexos construídos para atender a pousada.
Fonte: Acervo do grupo, 2009.



Adequação ao uso

Área original da 
edificação.

Anexos construídos.



DETALHE 01

Espacialidade



DETALHE 01
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DETALHE 03



DETALHE 04



DETALHE 04



Fachadas

Fachada Leste



Fachada Sul

Fachada Norte



Estrutura

Pilares estruturais da edificação.
Fonte: Acervo pessoal do grupo, 
2009.



Estrutura

Detalhes: volume superior da edificação em balanço. E 
janelas contínuas
Fonte: Acervo pessoal do grupo, 2007.

� A estrutura de concreto 
armado permitiu tanto o uso 
do volume em balanço, no 
pavimento superior da 
edificação, quanto a 
utilização das aberturas 
contínuas. 



� Balanço do pavimento superior em relação 
ao térreo.

Estrutura

Detalhe: balanço do 1º pavimento.
Fonte: Acervo pessoal do grupo, 2009.



Estrutura

Detalhe: balanço do 1º pavimento do anexo.
Fonte: Acervo pessoal do grupo, 2009.



Setor social.

Setor de serviço.

Circulação vertical.

Organização espacial

Setor íntimo.



-

� A circulação em balanço do pavimento 
superior dá acesso ao setor íntimo da casa. E 
possui uma planta em “L” .

Organização espacial

Mezanino da casa.
Fonte: Arquivo pessoal de Lia Tavares.



� A entrada da edificação não fica voltada diretamente para a rua, 
ela localiza-se na lateral do lote, resguardando a privacidade.

� Borsoi amplia o passeio até o acesso principal, fazendo com que o 
usuário contemple vistas específicas da edificação. (AMARAL,2004)

Organização espacial

Acesso para o interior da edificação.
Fonte: Acervo pessoal do grupo, 2009.



Aberturas

� São encontradas no projeto, 
tanto aberturas isoladas, como 
várias aberturas juntas, fazendo o 
fechamento dos espaços e 
formando planos contínuos de 
janelas.

Plano continuo de janelas.
Fonte: Arquivo pessoal do grupo, 2009.



� A porta da sala de estar do pavimento térreo segue até a altura do fundo 
da laje do primeiro pavimento, evitando que formem uma perfuração 
centralizada no plano da fachada, emoldurada por alvenaria em todos os 
lados. 

Aberturas

Vista para a sala de estar da pousada.

Fonte: arquivo pessoal, 2009.



� A porta da sala de recepção do pavimento térreo também segue até a 
altura do fundo da laje do primeiro pavimento.

Aberturas

Recepção da pousada.

Fonte: arquivo pessoal, 2009.



Aberturas

Vitral de Marianne Peretti.

Fonte: arquivo pessoal, 2009.



� As paredes da edificação em geral, não possuem textura, são lisas 
na cor branca. Aparecem textura nas esquadrias de venezianas de 
madeira, e no revestimento dos pilares.

Texturas e revestimentos

Pilar localizado no interior da recepção.
Fonte: Acervo pessoal do grupo, 2009.



Texturas e revestimentos

Janelas de venezianas em madeira, propiciando a ventilação.
Fonte: Acervo pessoal do grupo, 2009.

� Textura nas esquadrias 
de venezianas.



Texturas e revestimentos

Painéis de azulejo.
Fonte: Acervo pessoal do grupo, 2007.

� Os painéis de azulejo 
que foram utilizados 
nos blocos  anexos, 
foram adicionados 
também no 
revestimento de 
algumas fachadas da 
edificação original.



Texturas e revestimentos

Pavimento superior revestido com azulejos.
Fonte: Acervo pessoal do grupo, 2007.

� A fachada do pavimento 
superior foi posteriormente 
revestida com azulejos.



Coberta

� A cobertura deste 
projeto, é feita em 
laje de concreto, 
coberta com telhas 
cerâmicas. 

Vista do jogo de cobertas dos dois blocos.

Fonte: arquivo pessoal, 2009.



Coberta
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