
Além de ser um dos autores do projeto - junto

com Chico Rosa e Lula Marcondes -, Bruno Lima

é morador dessa residência implantada no Derby,

bairro situado no limite do centro expandido do

Recife, em uma região que vem sendo gradual-

mente ocupada por edifícios de apartamentos. A

hipótese de futura negociação do lote com empre-

endedores imobiliários não foi descartada pelos

arquitetos responsáveis pelo desenho da moradia.

Ao contrário, eles a consideram praticamente ine-

vitável e, por isso mesmo, levaram-na em conta

no desenvolvimento do projeto. Diante dessa pos-

sibilidade, decidiram construir uma casa que não

fosse simplesmente demolida, mas que pudesse

ser desmontada e transferida para outro local.

O lote, rememora o arquiteto Bruno Lima, re-

sultou da partilha de uma gleba que, no passado,

foi uma fazenda - "um engenho, como esse tipo de

construção era chamado na cidade", ele explica.
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Mesmo com o desmembramento, a vege-

tação, da qual fazem parte árvores como

fruta-pão, jamelão e abacateiro, foi pre-

servada, e o projeto procurou conservar

essa situação. "A sensação que se tem ali

é a de estar em uma mata em pleno cen-

tro da cidade, devido à manutenção das

árvores", diz o autor-morador. Coerentes

com essa abordagem, as intervenções

arquitetônicas se reduziram ao mínimo,

com a intenção de deixar livre a maior

parte do terreno.

A escolha do sistema construtivo basea-

do em peças pré-fabricadas para compor

a edificação justifica-se, sobretudo, pela

possibilidade de, no futuro, o terreno vir a

ser negociado.

A residência está organizada em dois

corpos. Um deles, caracterizado pelo uso

de alvenaria e concreto, segrega as áreas

molhadas (banheiro, cozinha e serviço)

e delimita o terreno vizinho. O outro está

suspenso e abriga os setores íntimo e so-

cial da moradia (quarto, estar e jantar).

Sob esse segundo volume estão a gara-

gem e o terraço. O hall de acesso/escada,

que interliga o pavimento térreo ao piso

superior, é o único elemento protegido no

nível do solo. O fato de ser vedado por blo-

cos vazados evita, no entanto, a sensação >



de confinamento, uma vez que ele permite

que o espaço seja penetrado pela luz natu-

ral, sons e ventilação.

Segundo Lima, esse hall de acesso ora

dá a sensação de uma imensa toalha de

renda, ora parece uma lanterna iluminada.

O arquiteto afirma também que a caixa de

madeira (que abraça totalmente três lados

do retângulo da planta e, parcialmente, a

face voltada para o lote vizinho) configura-

se como protótipo de sistema construtivo.

"Ele é baseado em tramas horizontais e

verticais que são bastante comuns nas

mais rudimentares casas de taipa, mas

também está presente nas sofisticadas

construções que adotam o uso de estrutu-

ras metálicas", esclarece.

Nesse sistema, os montantes verti-

cais que unem piso e teto estruturam as

linhas horizontais que dão proteção solar

às esquadrias, os próprios caixilhos e o

fechamento superior em assoalho. "A

modulação desses montantes e a leveza

dos fechamentos permitem posicionar as

esquadrias junto ao piso, de forma a fil-

trar o olhar dos edifícios que circundam

a casa e enquadrar, na escala de quem

está sentado ou deitado, a ampla arbo-

rização do terreno", conclui Lima. (Por

Adilson Melendez)
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