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* Acervo moderno em João Pessoa: descaso e destruição de alguns
exemplares

* Registro que comprovasse sua existência e conteúdo como obra
integrante do repertório da Arquitetura Moderna Paraibana.

* Relevância:* Relevância:
- Garantir a documentação fiel original e sua compreensão como
patrimônio da Arquitetura Moderna de João Pessoa, bem como o
registro da situação atual em que se encontra a residência
(alterações ocorridas e estado de preservação da obra).
- Catalogação dos imóveis modernos ainda existentes: incentivo
à preservação do patrimônio ainda não completamente
reconhecido .



A Residência COSIBRA, foi escolhida como objeto
de estudo por fazer parte da pesquisa de mestrado da
professora Roberta Xavier, que trata das residências
modernas da orla marítima de João Pessoa, construídas
entre 1960 a 1974, e que compõe uma investigaçãoentre 1960 a 1974, e que compõe uma investigação
maior sobre Arquitetura Moderna do Laboratório de
Pesquisa Projeto e Memória do Curso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba sob
coordenação da Professora Drª. Nelci Tinem.



* Gerar arquivo digital do registro gráfico original da residência COSIBRA-
Companhia Sisal do Brasil), localizada na Av. Cabo Branco, Bairro do Cabo
Branco, na cidade de João Pessoa-PB, cujo projeto é de autoria do arquiteto
Homero de Almeida Leite.
* Situá-la na produção da Arquitetura Moderna, contribuindo assim para
preservação do acervo moderno da cidade;
* Descrever os elementos arquitetônicos modernos presentes na obra;
* Verificar a contribuição dessa edificação na difusão da Arquitetura Moderna* Verificar a contribuição dessa edificação na difusão da Arquitetura Moderna
em João Pessoa.

Este arquivo faz parte de uma série de obras modernas presentes na orla
marítima de João Pessoa, cujo levantamento e digitalização de projetos
resultará em um inventário com dados gráficos, de memória e descrição
analítica da edificação.



• Digitalização 2D do projeto arquitetônico original;
• Observação in loco para  investigação acerca de aspectos 

como: lote, implantação, programa, organização espacial e 
composição volumétrica;

• Levantamento fotográfico e métrico (se necessário);
• Produção de maquete eletrônica para ilustração 3D da • Produção de maquete eletrônica para ilustração 3D da 

obra;
• Pesquisa bibliográfica relacionada à arquitetura moderna e 

preservação de patrimônio;



Atividades a serem realizadas Tempo (semanas)

Pesquisa documental, 

Pesquisa de campo

Registro gráfico e 

E
ta

pa
s

Registro gráfico e 

pesquisa bibliográfica

Sistematização dos 

dados

Organização do texto final 

e revisões



• Acesso à residência, por se tratar de uma propriedade da 
empresa e ter caráter de hospedagem, sem que pudéssemos 
pedir autorização diretamente ao proprietário.

• Informações mais precisas e dados adicionais sobre a 
residência, o projeto e a construção com maior riqueza de residência, o projeto e a construção com maior riqueza de 
detalhes devido à ausência do proprietário e do profissional 
responsável pela concepção da obra.



Localização: Av. Cabo Branco, nº 2600, Cabo branco- João Pessoa/PB

Situação do lote no entorno- vista aérea
Fonte: Google Earth



Localização: Av. Cabo Branco, nº 2600, Cabo branco- João Pessoa/PB

Delimitação do lote
Fonte: www.google.com.br



Localização: Av. Cabo Branco, nº 2600, Cabo branco- João Pessoa/PB

• Área inicialmente 
residencial, a orla do 
Cabo Branco é 
atualmente bastante 
valorizada, pra 
construção de edifícios 
residenciais, hotéis, 
pousadas e restaurantes.

Entorno da residência
Fonte: Arquivo da Equipe

pousadas e restaurantes.
• Propriedade da Empresa 

COSIBRA
• Residência com função 

de hospedagem para 
membros da empresa

• Bom estado de 
conservação 
(manutenção feita por 
empregados da empresa)

• Sem alterações 
significativas quanto ao 
projeto original



O projeto

• Projeto original: Homero de 
Almeida Leite, que projetou 
também em João Pessoa a Sede 
Social do BNB Clube e a sede da 
COSIBRA.

• Construída em meados da década 
de 70, logo após a conclusão do 
seu projeto em 1974, com uma área 

Projeto de Homero de Almeida Leite.
Fonte: www.cosibra.com.br

seu projeto em 1974, com uma área 
de 429,20 m², a residência ocupa 
um lote de 4.500m², medindo 30m 
de frentes por 150m nas laterais.

• Terreno avantajado: implantação 
privilegiada, com extenso jardim.

Jardim exuberante 
e Implantação com 
grande recuo
Fonte: Arquivo da 
equipe 



Vista do exterior da 
residência, detalhes da 
implantação e do 
tratamento paisagístico



Vista do interior da residência: utilização de iluminação zenital no banheiro; 
tratamento do corrimão e peitoril da escada; copa com esquadria voltada para 

jardim (integração), marcação evidente da estrutura e vedação; azulejos 
decorados, bastante utilizado nos anos  70)



O projeto

Residência COSIBRA: diferenciação estrutura/vedação; materiais aparentes; racionalidade.
Fonte: Arquivo da equipe 

• Grid Estrutural
• Materiais evidentes, sem maquiagem
• Racionalidade
• Simetria- espelhamento da área social (térreo e superior)



O projeto

Residência COSIBRA: Circulação com pano de vidro- relação interior/exterior
Fonte: Arquivo da equipe 

• Uso de esquadrias até o limite estrutural
• Esquadrias de vidro – Relação interior/exterior
• Planta ortogonal
• Separação entre os blocos de serviço e social



O projeto

Residência COSIBRA: Esquadrias
Fonte: Arquivo da equipe 

• Uso de esquadrias 
diferenciadas: possibilidades 
diversas de abertura e 
vedação

• Uso de venezianas
• Adaptação a utensílios de 

climatização (posterior ou 
original?)



O projeto

Residência COSIBRA: 
Individualização de varandas

• Utilização de recursos apropriados ao perfil 
de hospedagem - individualidade

• Originalidade na inclusão de jardins no piso 
da varanda

Aberturas diversificadas e 
proteção com brises verticais
Fonte: Arquivo da equipe 



O projeto

Residência COSIBRA: 
Telhado convencional

• Telhado tradicional em 4 águas
• Madeiramento
• Detalhe pilar
• Utilização de telha cerâmica
• Mudança de inclinação



Plantas Baixas do projeto original
Fonte: Arquivo pessoal Roberta Xavier



Planta Baixa do projeto original
Fonte: Arquivo pessoal Roberta Xavier



Modelo digital desenvolvido após levantameno
Fonte: Arquivo da equipe



Modelo digital desenvolvido após levantameno
Fonte: Arquivo da equipe



Modelo digital desenvolvido após levantameno
Fonte: Arquivo da equipe


