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OBJETIVOS 

● ESTUDAR as questões ligadas ao nascimento de uma maior 

conscientização em relação à sustentabilidade, bem como o caminho 

que culminou para a prática do retrofit; 

● APONTAR as principais vantagens e desvantagens do processo de 

retrofit ou retrofitting; e 

● DESCREVER, ILUSTRAR e ANALISAR 03 (três) casos de obras   que 

tenham passado por retrofitting e que possuam um caráter cultural e 

artístico. 



METODOLOGIA 

● REVISÃO BIBLIOGRÁFICA / COLETA DE DADOS: 

Pesquisa web-bibliográfica, com a seleção e síntese de fontes 

relacionadas aos temas sustentabilidade e retrofit 

● SELEÇÃO, DESCRIÇÃO e ESTUDO DE CASOS: 

Identificação e descrição analística de 03 (três) exemplares de obras 

arquitetônicas de caráter cultural e artístico que foram retrofitadas 

● CONCLUSÃO: 

Elaboração do Relatório Final de Pesquisa, além de material expositivo e 

apresentação no 26° EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – EVINCI da UFPR. 

 



INTRODUÇÃO 

● Com as consequências da Revolução Industrial (1750-1830) nos séculos XIX e 
XX, percebeu-se os efeitos do acelerado crescimento urbano, os quais 
levaram a diversas preocupações sobre o futuro do planeta, principalmente a 
partir das décadas de 1960 e 1970. A isto se deu o nome de DESPERTAR 
ECOLÓGICO. 

● Desde então, realizou-se diversos ENCONTROS INTERNACIONAIS 
promovidos pela ONU, nos quais foram discutidas questões sobre 
sustentabilidade, além de alternativas para reduzir o impacto ambiental. 

● Nos anos 1980 e 1990, a busca pela economia energética e diminuição do 
desperdício fez com que a CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS já existentes se 
tornasse a melhor alternativa para se evitar gastos com novas construções, 
além da preservação patrimonial, da cultura e da memória. 



REVISÃO DE LITERATURA 

● Desde o início do século XX, houve a preservação de bens culturais, 

especialmente aqueles de CARÁTER MONUMENTAL, mas a partir do 

segundo pós-guerra e nos anos 1950, tal preocupação voltou-se aos 

demais edifícios de interesse histórico e/ou artístico.  

● Há  03 (três) formas de intervenção em edificações preservadas: 

                RESTAURO / REVITALIZAÇÃO / RECICLAGEM. 

● Por sua vez, o termo RETROFIT surgiu no final da década de 1990, a partir 

da junção de dois vocábulos: retro (movimentar-se para trás) + fit (adaptar 

ou ajustar), o que resultou no seu significado atual de RECONVERSÃO. 



● O retrofit ganhou destaque quando se associou à PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO, permitindo o reaproveitamento e a remodelação do que já 
existe, o que condiz com a ideia de SUSTENTABILIDADE. 

● São vantagens do retrofit: 
○ Valorização e preservação do patrimônio arquitetônico 
○ Reaproveitamento da estrutura existente 
○ Revitalização de espaços urbanos 

● Entretanto, também é preciso levar em consideração que algumas 
dificuldades podem ser encontradas ao longo do processo de retrofit, 
como: 
○ limitações físicas da edificação preexistente 
○ Diferenças entre a legislação vigente e a da época da construção 



ESTUDO DE CASO I – MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA 

LOCALIZAÇÃO: São Paulo SP 

DATA DO RETROFIT: 2002/06 

AUTORIA: Paulo Mendes da Rocha 



● Antigo edifício da São Paulo Railway Station, 

TOMBADO nas esferas municipal, estadual e 

federal; 

● Fez-se a SEPARAÇÃO DE ACESSOS, sendo 

um para os usuários do metrô e do trem e 

outro para os visitantes do museu; 

● Com a instalação de pares de elevadores nas 

extremidades do edifício, criou-se uma 

SETORIZAÇÃO EM PÓRTICO; e 

● Houve a ADAPTAÇÃO dos pavimentos 

destinados a exposições, com a retirada de 

alvenaria não portante. 



ESTUDO DE CASO II – MUSEU DE ARTE DO RIO (MAR) 

LOCALIZAÇÃO: Rio de Janeiro RJ 

DATA DO RETROFIT: 2013 

AUTORIA: Bernardes + Jacobsen         
Arquitetura 



● A proposta fazia parte de um plano de 

revitalização da zona portuária do Rio: o 

PROJETO PORTO MARAVILHA; 

● O conjunto é composto por DOIS EDIFÍCIOS 

DISTINTOS: um eclético e outro modernista, 

sendo a ligação entre ambos feita por uma 

praça, uma passarela e uma cobertura fluida; 

● Foram realizadas INTERVENÇÕES nos dois 

prédios para abrigarem as novas funções; e 

● Houve a utilização de várias medidas visando a 

SUSTENTABILIDADE de todo o conjunto. 



ESTUDO DE CASO III – CENTRO CULTURA DAOÍZ Y VELARDE 

LOCALIZAÇÃO: Madrid (Espanha) 

DATA DO RETROFIT: 2013 

AUTORIA: Rafael de La-Hoz 



● A obra fazia parte de um conjunto de 

FÁBRICAS MILITARES do final do século XIX; 

● O projeto de retrofit de um dos edifícios  em 

centro cultural teve como objetivo a 

PRESERVAÇÃO da memória histórica do local; 

● Houve a manutenção do exterior do edifício e 

a retirada dos ambientes interiores, 

realizando-se a SEPARAÇÃO clara entre o 

novo e o antigo; e 

● Fez-se ALTERAÇÕES no edifício a fim de 

reduzir a demanda energética e melhorar o 

conforto térmico no interior da edificação. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

● O retrofit é uma alternativa para manter ou dar novos usos para edifícios 

existentes, sejam eles tombados ou não, adaptando-o de acordo com as 

NECESSIDADES ATUAIS; 

● A partir do estudo de casos, percebeu-se que o retrofit pode ser feito  

em edifícios com DIFERENTES OBJETIVOS, revitalizando-se uma área 

degradada ou preservando um patrimônio histórico; 

● Há MENOR IMPACTO SOCIAL E AMBIENTAL se comparado às novas 

construções, devido ao esgotamento do potencial construtivo no mundo. 



PRINCIPAIS FONTES DE PESQUISA 

● CASTELNOU, A. M. A intervenção arquitetônica em obras existentes. REVISTA SEMINA: Ci. Exatas / Tecnol., 
Londrina, v. 13, n. 4, dez. 1992. p. 265-268.  

● FITCH, J. M. Preservação do patrimônio arquitetônico. São Paulo: Curso de Preservação do Patrimônio Ambiental 
Urbano, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP, 1981.  

● HABITAT III. New Urban Agenda (2016). Disponível em: < http://habitat3.org/wp-content/uploads/Habitat-
IIINew-Urban-Agenda-10-September-2016.pdf>.  

● IPHAN – INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Patrimônio cultural. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218>.  

● JESUS, C. R. M.; BARROS, M. M. S. B. Reabilitação de edifícios: a importância dos sistemas prediais. REVISTA 
TÉCHNE, n. 156, mar. 2010. Disponível em: <http://techne17.pini.com.br/engenharia-civil/156/ reabilitacao-de-
edificios-a-importancia-dos-sistemas-prediais-286689-1.aspx>.  

● NEVES, L. A. de C; DALAQUA, R. H. De Estocolmo 72 à Rio+20: uma análise sobre a atuação brasileira nas 
principais conferências internacionais sobre meio ambiente e desenvolvimento (2012). Disponível em: 
<http://www.kas.de/wf/doc/6994-1442-5-30.pdf>.  

● SEQUINEL, M. C. M. Cúpula mundial sobre desenvolvimento sustentável – Joanesburgo: entre o sonho e o 
possível (2002). Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/biblioteca/docs/bol_24_6e.pdf>.  

● SOUSA, K. P. Requalificação da edificação: Retrofit. ESPECIALIZE Revista on-line IPOG – INSTITUTO DE PÓS-
GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO. Goiânia, ed. 8, n. 9, v. 1, dez. 2014. p. 1-17. Disponível em: 
<http://www.ipoggo.com.br/uploads/ arquivos/6be94f4f3e9fa16e2236beabe171056d.pdf>.  


