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2 VEZES HÍBRIDO
EDIFÍCIO FUNDAÇÃO POLITÉCNICA

A atual produção arquitetônica pode ser compreendida a partir de 
duas ações: reutilizar e transformar. O desenvolvimento das cidades 
passa por um processo cíclico de criar novas centralidades e esvaziar 
as anteriores. O declínio e a ascensão de novas áreas geraram, em 
diversas cidades no mundo, bairros que perderam suas funções eco-
nômicas e entraram em processo de decadência, enquanto outros ex-
perimentaram o boom imobiliário. Salvador, com o peso histórico que 
carrega, foi palco desse cenário e a partir desse contexto abordam-se 
três temas principais ao longo desse trabalho: 

• o retrofit, justamente devido à reflexão sobre a atuação do arqui-
teto perante o conjunto construído do século XX, às demandas 
de atualização junto às normas técnicas e quanto à melhoria do 
ambiente edificado; 

• a arquitetura modernista, em função de o objeto de estudo ser um 
autêntico exemplo das reverberações do movimento em Salvador 
e das consequências que as características modernas trazem 
para o uso do edifício; 

• e, por fim, o híbrido como ferramenta de articulação perante as 
demandas que os dois temas anteriores suscitam. 

As atividades administrativas públicas e do setor terciário se con-
centraram, durante décadas, no bairro do Comércio e nas principais 
ruas da cidade Alta de Salvador se configurando como a centralidade 
da capital baiana.

Visando modernização do tecido urbano, ainda no início do séc XX, 
a cidade passa por grandes reformas. A Avenida Sete de Setembro 
construída em 1916, como nova artéria viária, inicia, lentamente, os 
vetores de deslocamento rumo ao norte. Até 1975 - ano de inaugura-
ção do Shopping Iguatemi - o Centro ainda abrigava quase que com-
pletamente a atividade comercial de Salvador. No entanto, a expansão 
urbana impulsionada pelas construções do novo Terminal Rodoviário, 
do Iguatemi e do Centro Administrativo da Bahia impactou na desar-
ticulação da rede terciária da região de São Pedro e do Comércio - o 
centro tradicional.

Diferentemente do auge das décadas passadas, hoje, o Centro 
apresenta outro perfil: comércio popular e informal, algumas agências 
bancárias, campi de faculdades privadas recém instalados, imóveis e 
salas vazias bem como infraestrutura urbana subutilizada. 

Diante esse panorama, é importante destacar a existência de inú-
meros projetos que visavam reaquecer e reabilitar o centro tradicional 
de Salvador. Porém, o denominador comum entre a maioria dessas 
propostas, majoritariamente não executadas, é o estreito, senão raro, 
debate sobre o que já está construído, consolidado, ou seja, essen-

cialmente tratar sobre arquitetura (e essa lista fica mais seleta quan-
do se tem a habitação como filtro).

Apostar em projetos que se articulam apenas a partir de ações 
externas aos lotes, enquanto que inúmeros imóveis no entorno se 
encontram abandonados ou subutilizados, é persistir na criação de 
falsos cenários de reabilitação. A melhoria da condição de vida no es-
paço habitado é qualidade primeira para a reestruturação de uma área 
urbana deteriorada. Acredita-se, então, que a partir da atualização, do 
redesenho e adição de novos usos alcança-se uma contaminação po-
sitiva para alavancar outras reabilitações.

As políticas de regeneração urbana adotadas atualmente são re-
centes e surgem quando o construído precisa ser readequado a fim 
de torná-lo mais atrativo perante os olhos do mundo globalizado. De-
batem-se a expansão urbana para a potencialização do uso do solo, 
a democratização do acesso às infraestruturas; a compactação da 
mancha urbana e o aumento da densidade, além do estímulo ao pedes-
trianismo e ao transporte coletivo.

De modo geral, essas experiências podem ser classificadas em dis-
tintos grupos: reciclagem, restauração, retrofit etc (DEVECCHI, 2010). 
Esse trabalho, porém, vai se dedicar ao conceito e à pratica do retrofit. 
E aqui entende-se por retrofit a atualização do edifício com novas tec-
nologias; adequação às normas vigentes, possibilidade de novos usos 
e modernização estética, ou seja, a renovação da edificação.

INTRODUÇÃO 

CENTRO ANTIGO: AUGE E DECLÍNIO

RETROFIT

A proposta de retrofit em uma edificação no Centro Tradicional de 
Salvador tem como objetivo oferecer uma resposta à problemática 
do  esvaziamento e subutilização dessa região. Não se espera que 
a intervenção individual resolva um problema de escala urbana, mas 
que incentive a adoção dessa prática e contribua para um projeto 
macro de recuperação. 

Com o passar das décadas do século XX, a cidade continuou a in-
corporar as ações “modernizantes” que significaram, na prática,  a 
construção de novas edificações sob as diretrizes dos estilos arqui-
tetônicos da época: completamente inseridos na lógica moderna. 

Desse modo, o conjunto edilício que compõe o Comércio, a Av. 
Sete de Setembro e a Carlos Gomes é composto por vários exem-
plares da arquitetura moderna que pouco passaram por reformas e 
readequações de qualidade expressiva. Por conseguinte, alcançam, 
hoje, degradações críticas, destacado quadro de abandono tal como 
a ausência dos mínimos requisitos para conforto e segurança dos 
usuários. Logo, é ostensiva a necessidade de atualizações, sob as 
justificativas do reaproveitamento do construído; da preservação do 
conjunto arquitetônico modernista da cidade; da segurança dos usu-
ários e do reaquecimento financeiro da área.
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Salvador: Expansão do Centro Tradicional

(1) Centro Tradicional
(2) Iguatemi e nova rodoviária
(3) CAB
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Av. Sete de 
Setembro

R. Carlos Gomes

Núcleo primário

DEVECCHI, Alejandra Maria. Reformar não é construir: reabilitação de 
edifí-cios verticais: Novas formas de morar em São Paulo no século XXI
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A habitação sempre surge como ferramenta pri-
mária na busca da vitalidade dos bairros centrais 
porque esse uso demanda outras funções que o 
subsidie, urgindo por multifuncionalidade, princi-
palmente, na escala do pedestre. A existência de 
uma rede de serviços complementares é, portanto, 
condição indispensável para o sucesso de um plano 
de reabilitação. Sendo assim, a região da Av. Sete/ 
Carlos Gomes, por estar mais próxima de zonas mul-
tifuncionais que podem atuar como auxiliares no 
suporte à habitação, é a localidade das primeiras 
aproximações. O perfil desse trecho - comércio de 
vestuário, calçados, eletrônicos - é distante daquele 
substancial à habitação, todavia ele pode ser enten-
dido como nó por estar inserido entre três relevan-

tes manchas residenciais consolidadas: os bairros 2 
de Julho, Barris e Barroquinha/ Mouraria. O mapa 01 
evidencia o âmbito próximo ao Relógio de São Pedro 
como o encontro desses bolsões que ofertariam os 
usos suplementares. Esse trânsito entre as man-
chas já acontece diariamente seja para as Estações 
da Lapa, da Barroquinha, seja para os Shoppings Cen-
ters ou para as Feiras de rua, ou seja, é uma aborda-
gem para intensificar o que já acontece.

A prática projetual brasileira, quando cercada pe-
los temas abordados nesse trabalho, inicia a discus-
são pelo déficit habitacional e os imóveis sem uso. 
Porém, essa proposta tem como partida a reflexão 
da manutenção do perfil comercial-serviços, para só 
em seguida, adicionar a habitação, isto é, intervir no 

subutilizado antes que se torne abandonado.
Diante das edificações da região do Relógio de 

São Pedro, o Edifício Fundação Politécnica (EFP) 
se destaca como centralidade radicada na oferta 
serviço-comercial. Ainda que o Centro não esteja no 
seu período de auge, o EFP mantém uma vitalidade 
ímpar, dissemelhante dos edifícios vizinhos. Para 
além da sua importância nos usos ofertados, a edi-
ficação em si apresenta notoriedade arquitetônica 
perante outras edificações modernistas da Av. Sete 
e Carlos Gomes. Abaixo, tem-se um estudo com 4 
prédios semelhantes (modernistas, base comparti-
lhada, torre, usos comercial e serviço) que compro-
va o destaque tipológico do Politécnica . 

0 5 10 15

O termo híbrido, na prática de arquitetura e 
urbanismo contemporâneos, designa duas prin-
cipais vertentes substancialmente distintas: a 
que trata dos edifícios como organismos cos-
mopolitas e, programaticamente, complexos; e 
a que o compreende como elemento ambíguo 
nas intervenções em edifícios pré-existentes. 
Ambas perspectivas serão abordadas nesse tra-
balho: o primeiro, do edifício híbrido, a partir da 
ótica das relações do objeto de estudo com o 
seu entorno, implantação e programa; já o se-
gundo, o híbrido como intervenção, orientará o 
diálogo entre a Arquitetura Moderna e as neces-
sidades advindas da atualização do prédio.

a) Edifício Híbrido
 À primeira vista, é apenas um edifício de uso 

misto, contudo é consideravelmente mais intrica-
do: é um objeto complexo em sua inserção urbana; 
pode possuir usos completamente opostos, porém 
com afinado funcionamento e traz particularida-
des desde a concepção formal tornando-se a-tipo-
lógico. A negação do tipo — qualidade fundamen-
tal na origem desses edifícios, pois rompe com 
paradigmas pré-estabelecidos — é conquistada 
devido a gênese do edifício se atentar à sociabilidade, 
permeabilidade, escala, forma e programa (ponto chave 
desses edifícios, visto que traz à proposta flexibilidade 
e coexistência de programas distintos, sendo também 
uma  crítica à monofuncionalidade moderna (NEVES, 
2012, p.23)

b) Híbrido como intervenção
A simbiose, interação entre duas espécies que vivem 

juntas, é o conceito que mais se aproxima da proposta 
do hibridismo nas intervenções arquitetônicas. Parte 
do princípio da impossibilidade de uma pré-existência 
voltar ao seu estado original e, para tanto, assume a 
posição — para alguns arquitetos, radical—de se afas-
tar do mimetismo. Assume, formalmente, a qualidade 
ambígua: de autonomia, quando sob ótica individual; 
e dependência, quando sob perspectiva do todo. No 
conjunto, o produto final não é o original nem sequer 
apenas os acréscimos, articula e não abre mão de 
expressar a tensão desta articulação; é, senão, um 
terceiro objeto. 

HÍBRIDO

O CENTRO DE SALVADOR: AVENIDA SETE E CARLOS GOMES

1. Estação da Barroquinha
2. Convento  de S. Tereza
3. Convento de S. Bento
4. Estação da Lapa
5. Convento da Piedade
6. Largo de São Pedro
7. Largo 2 de Julho
8. Praça Castro Alves
9. Praça da Piedade
10. Shoppings Center Lapa e Piedade

Raio de 100m

Raio de 250m

Raio de 500m

Os mapas, à direita, demonstram a inserção do Edifício Fun-
dação Politécnica em uma zona onde o acesso à infraestrutura 
é possível dentro de um deslocamento máximo de 500m  e por 
ser uma área bem irrigada pelo transporte urbano, é exequível  
destacar o pedestre, diminuir o uso do automóvel individual, 
bem como desincentivar as inúmeras vagas de garagem/resi-
dência potencializando moradia e lazer. 

Desse modo, o EFP é interpretado como peculiar e objeto des-
sa proposta de retrofit pelas seguintes razões:

• marco serviço-comercial e objeto fundamental para a 
renovação da vitalidade do Centro;

• as características formais — base compartilhada por 
duas torres gêmeas— sendo um brilhante modelo mo-
dernista, único com suas qualidades na cidade;

• sua implantação, a partir de uma galeria que liga a 
Av. Sete com a Carlos Gomes, se relacionando com as 
questões urbanas de um edifício potencialmente híbri-
do, que tem a permeabilidade como ideia macro. 

• pelo estado de degradação que o prédio se encontra, 
por apresentar a desconfiguração de vários espaços e 
fachada.
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Edifício Fernandez
Av. Sete de Setembro/ Carlos Gomes

APLUB
Rua Carlos Gomes

Edifício Marquês de Abrantes
Av. Sete de Setembro / Carlos Gomes

Comendador Bráulio Xavier
Rua Chile / Rua Ruy Barbosa

Edifício Fundação Politécnica
Av. Sete de Setembro/ Rua Carlos Gomes

Edifício Fundação 
Politécnica
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NEVES, Andreia Sofia Felisberto. O Edifício Híbrido Residen-
cial: Temporali-dades distintas na vivência da cidade
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a) Caracterização formal: 
Concebido a partir de 3 volumes de geometria simples —1 

bloco horizontal e 2 lâminas verticais idênticas— o projeto se 
destaca pela inovação tipológica, para Salvador, do que seria um 
edifício misto de comércio e escritórios. Sob forte reverberação 
dos preceitos modernistas, o EFP possui essas características 
de modo muito evidente nas decisões projetuais adotadas: 

• a nitidez dos usos, baseado na segregação volumétrica: 
base comercial e as torres, escritórios;

• independência, regularidade e clareza do sistema estru-
tural, seja nas fachadas livres de pilares, seja na robus-
tez dos pilares em V do terraço;

• transparência devido ao abundante uso do vidro translúci-
do, que revela a lógica espacial;

•  tecnologia e inovação nos arranjos da fachada curtain-
-wall, do sistema estrutural independente, sem vigas; da 
circulação vertical com modernos elevadores e escada-
-rolante.

São características que conectam essa edificação a outras 
temporalmente próximas e de linguagem semelhante, como a 
Lever House, SOM (1952, New York), e o Edifício Wilton Paes de 
Almeida, Roger Zmekhol (1968, São Paulo).

Outra decisão projetual de realce é a separação da base co-
mercial das torres de serviço por meio de um terraço. Essa frag-

mentação é, simbolicamente, a criação de um novo solo: o terra-
ço atua como um térreo livre artificial, desconectando a torre de 
sua base.  Além da semântica do terraço, essa resolução entre 
volumes horizontais versus verticais chama atenção diante da 
problemática do adensamento e eficiência do solo urbano: a po-
tencialidade do volume vazio. Esse vazio em questão é aquele 
resultado da subtração entre a máxima volumetria da “extrusão” 
da base com as duas torres propostas. Trata-se da potenciali-
dade de adensar a edificação criando até mesmo novos volumes 
sem que se altere nada para além dos limites do lote, apenas 
utilizando o vazio virtual da diferença entre base e torres.

Área construída total: 18724,00m²
Área circulação horizontal: 3379,38m²
Área circulação vertical: 55,22m²

41,37m² de corredor para 9 salas/pav: 4,6m/sala
771m² de circulação para 73 lojas/pav: 105,61m²/loja

Gráfico 1: 
Circulação em área Volume total: 69287.29m³

Volume circulação horizontal: 11744,02m³
Volume circulação vertical: 2734,28m³

Gráfico 2: 
Circulação em volume Volume total: 69287.29m³

Volume torres: 30029.23m³
Volume garagem: 12928m³
Volume base: 23685.56m³

Gráfico 3: 
Garagem, base e torres em volume

Implantado em um terreno de, aproximadamente, 2200m², o a 
base EFP ocupa volumetricamente todo o perímetro das testadas 
aparentando 100% de ocupação, a não ser por 2 poços de ilumina-
ção nos pavimentos destinados às sobrelojas. A base —que acom-
panha a curvatura das ruas que dão acesso ao edifício— possui em 
seu pavimento térreo dois desenhos que são os responsáveis pela 
porosidade da implantação com tecido urbano: 

• térreo com loggia: o recuo da fachada a partir de pilotis in-
dependentes que cria uma galeria com fachada ativa junto às lojas, 
as afastando da calçada efetiva. 

• térreo com galeria comercial: galeria interna de aces-
so público— o vínculo urbano que transpõe da cota +64.55 para 
+66.60— estabelecendo a “dissolução virtual do quarteirão ao pos-
sibilitar novas rotas de percolação em áreas antes restritas ao uso 

privado” (MENDONÇA, 2011)
Outro ponto de destaque na implantação é a escala do edifício 

perante seus vizinhos. Mesmo na presença de vários exemplares 
modernistas, nada se compara às dimensões do Politécnica, a ini-
ciar pela proporção de seu terreno, “quadrado”, (52x42,50)m, en-
quanto os lotes adjacentes possuem pequena testada e longos em 
comprimento. 

Período de construção: 1967-1968
Ano de inaguração: 1968
Área do terreno: 2.200m²
Área ocupada: 2.000m²
Área construída: 18.724m²
Índices construtivos:

Io: 0,9
Iu 8,51 
Ip: 0,00

Programa: 
- Base (setor comercial): 2 subsolos, tér-
reo e 2 sobrelojas: 146 boxes, 9 lojas e 73 
vagas de garagem;
- Terraço (inicialmente livre, hoje ocupa-
do)
- 2 torres (administrativo e serviços) 12 
andares: 216 salas
4 escadas rolantes e 4 elevadores

Projeto Arquitetônico: Luis Augusto Fortunato da Silva e Newton Oliveira
Projeto Estrutural: Escritório Técnico JKMF
Construtores: Odebrecht e Soares Leone
Localização: Av. Sete de Setembro, 400

N N N NVista da Av. Sete de Setembro

Circulações Base, torres e garagem Volume potencial

Corte Isométrico- Rua Carlos Gomes MENDONÇA, Dafne Marques de. Arquitetura do Movimento Moderno en-quanto 
estratégia de redesenho nas cidades brasileiras: possibilidades e limi-tações
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Após a caracterização do edifício, é necessário avaliar o seu estado 
atual sob a ótica da qualidade do ambiente construído, principalmente 
no tocante às alterações que visaram adequar diversos espaços aos 
usos existentes. Assim, a partir das informações do projeto original 
fornecidas principalmente pela atual administração do prédio, fez-se a 
comparação, mediante visitas em campo, das modificações entre o es-
tado atual e o projeto original, buscando entender as alterações como 
alertas de eventuais desalinhos entre projeto e uso.

• Usos: descrição dos usos atuais a fim de revelar possíveis re-
lações entre o uso das salas/ boxes com alterações espaciais. 
Verificou-se diversas modificações físicas relativas ao projeto 
original. Dessa forma, visando caracterizar o estado atual da 
edificação bem como entender a dinâmica dessas alterações, 
realizou-se um estudo de quais modificações ocorreram, por pa-
vimento, isto é, quais são os denominadores comuns no tocante 
às transformações.

ESTUDOS INTERPRETATIVOS

Parede demolida

Revestimento origi-
nal de piso retirado

Porta retirada

Retirada de curtain-wall 
(montantes ou vidros)

Revestimento original de 
parede retirado

Salas Fragmentadas

Adição em curtain-wall (no-
vos montantes ou vidros)

Novo revestimento 
de parede

Salas unidas

Inserção de controle de 
acesso ( grades, portas)

Porta construída

Parede construída

Novo revestimento 
de piso

Serviços de saúde em geral

Cursos profissionalizantes

Espaços de estética

Comércio diverso

Joalheria (compra e ven-
da de ouro)

Óticas

RoupasGinecologia

Oftalmologia

Odontologia

Escritórios

Blocos cerâmicos
V e n e z i a n a s 
dos sanitários Vidro incolor

Cortinas ou 
persianas

Películas e  
papel alumínio

Condensadora ou altera-
ções na fachada para cli-
matização do ambiente

O diagrama anterior permite notar tanto a diversidade dos usos quanto 
a quantidade de espaços vazios: das 216 salas nas torres, 58 (26,5%) 
estão vazias.   Conclui-se que esses usos não possuem demanda com-
patível à oferta e a permanência de salas vazias em um cenário urbano 
já debilitado só enfraquece o caráter do EFP como centralidade. Assim, 
acredita-se que a inserção do habitacional, por ser um uso mais perma-
nente mediante uma reorganização das salas ocupadas e vazias, qualifi-
cará o projeto por trazer ainda mais questões relativas à polifuncionali-
dade do edifício híbrido.

Geralmente, a arquitetura de usos mistos agrupa as funções visando o 
refino do funcionamento, das circulações, dos acessos e das demandas 

que cada uso exige. No entanto, a total reunião do uso habitacional em 
uma faixa das torres traria abruptas mudanças, já que as taxas de ocu-
pação variam por pavimento. A proposta é criar pequenos grupos nos pa-
vimentos onde a proporção de salas vazias seja maior que as ocupadas e, 
na totalidade da intervenção, haja o reequilíbrio entre salas e habitação. 
Desse modo, tem-se uma solução a-tipológica e essa recomposição tra-
ria os seguintes números:

• criação de 90 unidades habitacionais;
• 51 salas ocupadas atualmente seriam transformadas em habita-

ção; destas 51 existente, 23 seriam realocadas em novas salas
• total: 90 habitações e 126 salas

• Fachada: a partir da identificação dos usos e das alterações gerais 
por pavimento, demonstrado no tópico anterior, percebe-se a quase to-
talidade de intervenções nas fachadas de modo que a discussão sobre 
a envoltória se torna essencial e merece atenção. As consequências da 
fachada em curtain wall são o cerne dessa problemática: qual o limite 
da transparência física, para além do estético, na qualidade do ambiente 

interno? Há coesão entre uso e total transparência?
Os diagramas a seguir revelam a dimensão dessas alterações, as pos-

síveis justificativas dessas práticas e o resultado na descaracterização 
da linguagem arquitetônica. Cada cor simboliza uma alteração que impe-
de a transparência da fachada.

Constata-se que as alterações estão relacionadas com o conforto do 
espaço interno, ora na figura dos elementos para diminuir a transparência 
ora na refrigeração do ambiente, questões advindas de mesma origem: o 
desenho da envoltória. A solução dessa problemática partirá da compre-
ensão do perímetro mais externo da edificação como aquele responsável 
em qualificar o interno.  Diferentemente da arquitetura moderna com a 

simplificação da camada da fachada envidraçada, a arquitetura contem-
porânea concebe a envoltória a partir da sobreposição de planos a fim de 
afastar ao máximo o interno do externo, seja de forma tecnológica com 
vidros, caixilhos especiais e a automatização dos elementos de sombre-
amento ou pelo simples desenho passivo a fim de suavizar as transmis-
sões de energia térmica.

N
N

Vista da Av. Sete de Setembro Vista da Rua Carlos Gomes
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PAVIMENTOS E USOS

Estudos iniciais: Diante da compreensão do edifício e do contexto em 
que está inserido, o projeto se desenvolverá em torno dos seguintes ob-
jetivos:

• Potencialização das características existentes a fim de torná-
-lo, efetivamente, um edifício híbrido;

• Atualização quanto às normas de acessibilidade, rotas de fuga 
e saídas de emergência;

• Qualificação do ambiente construído, principalmente nas salas 
das torres, já que trazem a problemática da transparência no uso desses 

espaços;
• Reorganização dos usos visando a maximização do edifício, so-

bretudo baseado na inserção do uso habitacional;
• Utilização do híbrido como diálogo entre Arquitetura Moderna e 

as implicações do retrofit.
Sendo o híbrido a metodologia projetual e sabendo que essa ferramen-

ta coloca o centro do debate na forma arquitetônica, os estudos iniciais 
partem da interpretação formal e das relações semânticas entre base X 
torres, torre X torre:

E.1: Criação de um novo pavimento 
livre mantendo o terraço original ocu-
pado.

E.2: Movimentação do volume do terra-
ço ocupado e retorno desse pavimento 
como necessariamente livre.

E.3: Tensão entre torres, a inserção 
volumétrica de um híbrido amorfo

E.4: estudo com grids, entendendo-o 
como elemento de diálogo entre torre, 
base, regularidade estrutural, formas 
simples, cheios e vazios. Seguindo as decisões tomadas no partido, a proposta se desenvol-

veu retornando ao debate da qualificação do ambiente interno, seja 
o do escritório seja o das salas que foram transformadas em habi-
tação. O grid, além de elemento híbrido tratando da transparência 
fenomenal como símbolo da intervenção, também atuará  contra o 
insolejamento. O conforto térmico também foi abordado a partir da 
ventilação: criando cheios e vazios para permitir diferença de pres-
são possibilitando melhor conforto nos espaços internos. 

Projetualmente, essa diferença de planos acontecerá com a inter-
polação da fachada existente (cheio) com varandas (vazio) e salas 
ou quartos das novas moradias (cheio). Desse modo, haverá uma al-
ternância entre os pavimentos: quando no pavimento inferior, a uni-
dade habitacional possuir uma ocupação do grid como quarto ou sala, 
a imediatamente acima será varanda, concretizando, assim, maior 
permeabilidade na ventilação a  partir  dos cheios e vazios. 

Esquematicamente, os pavimentos terão a seguinte organização 
espacial:
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Torre B

Torre A

4º, 5º, 6º, 11º e 12º pavimentos

Torre B

Torre A

8º pavimento

Torre B

Estudos finais: consolidação do grid e inserção do núcleo de circulação vertical de emergência

Pretende-se com a linguagem do grid manter e tensionar as relações 
entre o existente e o novo. O vidro transparente permite a percepção 
simultânea de múltiplas camadas a partir da propriedade física do 
material de permitir a passagem de luz. Visando continuar com esse 
caráter da transparência, significativo para o Politécnica, a proposta 
da adição volumétrica marcar o que é contemporâneo também parte 
do elemento transparente, porém, não baseado na literalidade do físi-
co, mas sim no fenomenal, no aparente do grid vazado — o elemento 
híbrido. 

Para Colin Rowe, transparência significa a percepção simultânea de 

distintas locações espaciais. A física está preocupada na propriedade 
do material e na precisa concepção espacial: dentro ou fora, privado ou 
coletivo. Já a transparência fenomenal está baseada na percepção do 
usuário para como os múltiplos planos sobrepostos, portanto, não é fí-
sico, mas ambíguo. A ambiguidade cria um espaço intermediário, longe 
da definição dicotômica, sendo o espaço da duplicidade: individual e 
coletivo, interno e externo, transparente e opaco. 

São com essas características da transparência fenomenal que o 
grid vai dialogar com o edifício existente, ora por contradição ora por 
alinhamento conceitual.

2. Escadas para as extremida-
des: a ideia é dispor as circulações 
em local de menor impacto nas 
sobrelojas e fachadas, igualmente 
ao proporcionar ao pedestre a sen-
sação de que o prédio se mantém 
inalterado. Assim, as escadas fica-
rão em posições oposta, nas extre-
midades de cada torre, atingindo a 
fachada oposta de forma bem sutil, 
sem aumentar a testada.

3. A chegada da escada no ter-
raço traz um embasamento que 
desconfiguraria as semânticas 
do pavimento livre e das torres 
apoiadas pelos pilares em V. Dessa 
forma, desvia-se o núcleo da esca-
da, localizando atrás dos robustos 
pilares.

4. Inserção do grid e a temática 
da transparência fenomenal nas 
fachadas Norte e Sul (aquelas 
com maior transparência). O grid 
tensiona a torre existente (vazio 
transparente x vidro transparente) 
e também terá o papel de barreira 
física para proteção solar. 

As plantas dos tipos habitacionais também revelam a manutenção da 
lógica conceitual do edifício. Cada uso é caracterizado por uma forma 
visivelmente distinta: o comércio pela base, o escritório pela torre exis-
tente e a habitação será representada pelo pavimento com acréscimo 
volumétrico. Desse modo, é possível manter a leitura do modernismo e 
contemporâneo, novo e existente. Outro ponto relevante é que os volu-
mes residenciais atuam como brises horizontais permitindo que parte 
dos pavimentos de serviços não possuam elementos contra a incidência 
solar, deixando claro a transparência física, mesmo após o grid . 

1. Proposição de novas esca-
das entre as torres (adequação às 
normas de rota de fuga), por essa 
área já se configurar como a menos 
transparente. 

Para evitar um prisma rigorosa-
mente nas dimensões da escada, 
(mera justaposição, sem nenhum 
diálogo), será adicionado um volu-
me por todo o pavimento conten-
do o núcleo da escada  (próximo 
ao existente) a fim de manter a 
linguagem de um lâmina vertical 
única. No entanto, quando localiza-
do nesse espaço, além de diminuir 
consideravelmente a distância en-
tre torres, as escadas causariam o 
rompimento da circulação horizon-
tal nos pavimentos da base. 

ROWE, Colin. Transparencia: literal y fenomenal. In: Manieris-
mo y arquitec-tura moderna y otros ensayos. 1978
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A organização dos tipos habitacionais demonstra que o projeto res-
peita a divisão existente das salas para transformá-la em habitação. 
Dentro da temática da maximização do uso solo, acredita-se que é 
possível ter arquitetura de qualidade em espaços mínimos, por isso, as 
unidades habitacionais propostas terão 1 ou 2 quartos. É importante 
destacar que o perfil do usuário que pretende morar no Centro está ali-
nhado com uma habitação reduzida, de menor custo, para se ter os be-
neficios da infraestrutura disponível numa região central. Assim como 
a dimensão das habitações foi influenciada pelo quadro do usuário e da 
tônica do centro debilitado, outras decisões projetuais foram tomadas 
nesse sentido: 

a ausência de garagem para o morador. As vagas restantes nos pa-
vimentos do Subsolo 1 e 2 serão destinadas ao uso comercial, serviço 
e administrativo. 

plantas residenciais flexíveis e neutras a partir da ampliação da área 
total da unidade com o potencial ofertado pelo grid.

Abaixo, tem-se exemplos de alguns tipos dos apartamentos. Desta-
cam-se a variação do uso do grid e sobreposição de planos que com-
põem a envoltória.

TIPOS HABITACIONAIS

Tipo D

Tipo I Tipo H

Tipo A

AA

AP. A 106
TIPO A’ 

AP. A 107
TIPO B 

AP. A 105
TIPO C 

12

3

4

AP. A 103
TIPO B 

AP. A 101
TIPO A 

AP. A 102
TIPO D 

AP. A 104
TIPO E 

TORRE A

A A

AV. SETE DE SETEMBRO

R. CARLOS GOMES

TORRE B

1.  NÚCLEO DA NOVA ESCADA: ACESSO AOS PAVI-
MENTOS SUPERIORES
2. NÚCLEO DA ESCADA DESLOCADA: ACESSO AO 
TERRAÇO E SOBRELOJA
3. ELEVADORES EXISTENTES: PARA USO DOS PAVI-
MENTOS COMERCIAL/ SERVIÇOS
4. NOVO ELEVADOR: PARA USO RESIDENCIAL

0 2 5 10
PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO (TORRE A)

N

À CONSTRUIR

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO (TORRES)

15100N
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SOBRELOJAS

OS BRISES

AS PASSARELAS

A A

PLANTA BAIXA - 1ª SOBRELOJA (BASE)

15100N

FACHADA OESTE

15100N

AV. SETE DE SETEMBRO

R. CARLOS GOMES

A grande base compartilhada pelas duas lâminas 
verticais possuem duas sobrelojas, pavimentos desti-
nados, essencialmente, ao uso comercial. Assim como 
as torres precisam de atualização para as saídas de 
emergência, a base também requisitou novas circula-
ções verticais (1), indicadas na planta ao lado.

Destaca-se o atual estado da 2ª Sobreloja, total-
mente modificado para receber grandes consultórios e 
escritórios. Essa proposta manterá essa modificação 
por entender não ser adequado retornar à subdivisão 
com boxes, já que há várias destas unidades vazias.

Ainda sobre a base, o Terraço, atualmente, ocupado 
como 3ª Sobreloja, representa a grande ruptura entre 
as intenções do projeto original e o estado atual. Aqui 
propõe-se a integral demolição dos espaços criados, 
visto que a ocupação deste paviment o causa grande 
perda conceitual. Por questões de controle de acesso 
e segurança das unidades habitacionais, optou-se por 
tornar o Terraço uma área de convivência dos morado-
res, com acesso apenas pelo elevador residencial.

Como demonstrado nos estudos de fachada, os 
usuários alteraram a transparência para qualificar o 
ambiente interno. Com o intuito de regularizar esse 
panorama de soluções diversas e inadequadas, serão 
instalados dois tipos de brises, distintos para cada 
orientação de fachada. Nas fachadas do grid, Norte e 
Sul, serão brises fixos instalados nas próprias vigas 
metálicas.

Já nas fachadas Leste e Oeste, respectivamente 
da Av. Sete de Setembro e Carlos Gomes, serão brises 
móveis em chapa perfurada, permitindo que o usuário 
tenha controle da incidência solar nos escritórios ou 
hbaitações. 

As passarelas são adições posteriores à construção  
do edifício, mas, na prática, fomentam a vitalidade 
dos pavimentos que conectam. Atualmente, é visível 
a diferença da quantidade de usuários dos pavimentos 
conectados daqueles que não o são. Assim como os 
pavimentos foram reorganizados para receberem a ha-
bitação, as passarelas também se deslocaram: saíram 
do 4º, 8º e 12º andar para o 4º, 6º e 12º.

1

1
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SUBSOLO 1

63.58

SUBSOLO 2

60.58

TÉRREO

66.58

1ª SOBRELOJA

70.90

2ª SOBRELOJA

74.32

TERRAÇO

77.74

1º PAVIMENTO
80.45

3º PAVIMENTO
86.57

4º PAVIMENTO
89.63

5º PAVIMENTO
92.69

6º PAVIMENTO

95.75

7º PAVIMENTO

98.81

8º PAVIMENTO

101.87

9º PAVIMENTO

104.93

10º PAVIMENTO

107.99

11º PAVIMENTO
111.05

12º PAVIMENTO
114.11

COBERTURA
117.17

2º PAVIMENTO
83.51

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO

15100N

PAVIMENTO TÉRREO 2x HÍBRIDO

CORTE AA

15100

Como esperado, a temática do público x privado é própria dos 
edifícios híbridos e o pavimento térreo é palco desse embate, ain-
da mais se tratando de um edifício com térreo ativo com galeria 
e loggia. Como consequência das modificações que ocorreram 
nos outros pavimentos, no Térreo também há demolições e rees-
truração das lojas para permitir o acesso às novas circulações 
verticais. A circulação horizontal, agora, será compartilhada por 
moradores, transeuntes ou clientes da ala comercial, promovendo 
sociabilidade e permeabilidade.

A proposta aqui desenvolvida visa a consolidação de um impor-
tante edifício para o Centro Tradicional de Salvador aliando concei-
tos teóricos à prática projetual. São reflexões e debates de como 
a arquitetura enfretará a reutilização dos espaços existentes, seja 
tratando da moradia seja do antigo prédio de escritórios, ora na 
figura das novas circulações verticais ora no redesenho da envol-
tória.

AV. SETE DE SETEMBRO

ACESSO PEDESTRE

LOJA LOJA

LOJA

LOJA

LOJALOJA

ACESSO PEDESTRE

R. CARLOS GOMES

ACESSOS PRINCIPAIS

ACESSO RESIDENCIAL
ACESSO COMERCIAL




