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1 TÍTULO 

Retrofit de edificações culturais e artísticas. 

2 ALTERAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO 

Não houve alterações realizadas no programa de pesquisa, seguindo-se o plano de acordo 

com o que foi preestabelecido. 

3 RESUMO 

A conscientização sobre a necessidade de preservar edificações surgiu no século 

passado, voltando-se primeiramente para a conservação de obras consideradas monumentais 

para depois abranger conjuntos arquitetônicos inteiros, considerando seu contexto histórico e 

cultural. Isto aconteceu paralelamente ao despertar ecológico, que apontou para a necessidade de 

se reduzir o impacto sobre o meio ambiente, buscando, entre variadas ações, novas formas de 

economia energética e, deste modo, maior sustentabilidade socioambiental. Desde então, 

surgiram diversas maneiras de se preservar o preexistente e, consequentemente, evitar o 

desperdício, como o restauro, a revitalização, a reciclagem e, mais recentemente, o retrofit. Este 

consiste na atualização e/ou adaptação de um edifício ou sistema construído a fim de torná-lo 

contemporâneo, sendo que sua função pode ser mantida ou alterada, mas com objetivo constante 

que se torne mais sustentável.  

Este relatório de iniciação científica vincula-se ao projeto intitulado “Adequação de 

edificações com vistas à sustentabilidade por retrofitting” e enfoca principalmente obras culturais e 

artísticas. Nesta pesquisa exploratória, com base na investigação de conteúdo web e bibliográfico, 

foi realizado um breve estudo sobre o retrofitting na arquitetura, sua conceituação e 

caracterização, cuja finalidade foi dar embasamento para a análise de 3 (três) estudos de caso, os 

quais puderam demonstrar e ilustrar os gerais aspectos do retrofit anteriormente descritos, além 

de diferentes soluções para tornar um edifício preexistente mais sustentável. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Arquitetura Sustentável. Retrofit. 

4 INTRODUÇÃO 

O crescimento descontrolado que se observou desde a Revolução Industrial (1750-1830), 

principalmente devido ao aumento da urbanização e também à utilização de combustíveis fósseis, 

acarretou em diversas consequências capazes de destruir o meio ambiente, como o efeito estufa 

e a redução dos recursos naturais (ALMEIDA, BONILLA et GIANNETTI, 2007). No entanto 

segundo Barbieri (1997), foi somente no segundo pós-guerra, a partir da década de 1950, com o 

surto de desenvolvimento acelerado e suas consequências negativas, que nasceu uma 

preocupação em escala global com o meio ambiente. Pode-se chamar isso de Despertar 
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Ecológico, que, de acordo com Castelnou (2015), consistiu em uma maior conscientização sobre 

as questões ambientais, especialmente quanto à finitude dos recursos naturais, tendo sido 

marcado pela publicação de diversos livros – alguns inclusive transformados em best-sellers –, 

além de várias manifestações de apoio à ecologia que aconteceram nos anos 1960. 

No início da década de 1970 ocorreu em Estocolmo (Suécia) a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Homem – CNUMAH, que foi o primeiro evento a debater os 

riscos ambientais em escala mundial. Nele, as discussões tinham como foco principal o problema 

da poluição ambiental (NEVES et DALAQUA, 2012). Depois, a preocupação com a preservação 

da natureza aumentou paulatinamente, destacando-se a criação em dezembro de 1983 da 

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (CMMAD), que definiu em seu 

relatório – concluído em 1987 e conhecido como Relatório Brundtland1 – “desenvolvimento 

sustentável” pela primeira vez. Este seria aquele que “atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades.” 

(CMMAD, 1991, p.46)  

Além disso, o mesmo relatório frisava que, para que as necessidades humanas sejam 

atendidas e que o desenvolvimento seja sustentável, haveria a necessidade de equilíbrio de 

quatro fatores, a saber: a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional (CMMAD, 1991). Vinte anos após a 

CNUMAH, ocorreu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – CNUMAD, a qual também ficou conhecida como Eco’92 ou Rio-92. Além de 

ser chamada de “Cúpula da Terra”. Nessa, diversos documentos foram aprovados, incluindo a 

Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, a Carta da Terra e a Agenda 21. 

(BARBIERI, 1997) 

A Agenda 21 consistiu em uma série de orientações para uma sociedade mais sustentável, 

sendo o resultado da compilação de diversos conceitos e recomendações de documentos 

relacionados ao tema. De acordo com ela, cada país ficaria responsável em programar ações para 

atingir os objetivos e as metas estabelecidas. 

Mebratu
2
 (1998), ao analisar os resultados do evento, concluiu que o legado 

mais importante da Conferência do Rio foi derivado de sua própria forma de 
preparação que, em grande parte dos países, envolveu a participação de 
diversos segmentos sociais e personalidades. Este processo levou o conceito 
de desenvolvimento sustentável a todas as partes do mundo, promovendo a 
reflexão acerca de importantes questões socioambientais. (IPEA, 2010, p. 29) 

                                                 
1  Este texto foi elaborado entre 1984 e 1987 pela CMMAD – equipe liderada pela então Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem  

Brundtland (1939-) – com os objetivos de fazer uma análise das questões críticas relativas ao meio ambiente e propor ações realistas 
para abordá-las, além de apontar novas formas de cooperação internacional, de modo a orientar indivíduos, ONGs, empresas, 
institutos e governos em fazer as mudanças necessárias para resolver os problemas ambientais existentes. Posteriormente, foi 
publicado com o nome de “Nosso Futuro Comum” (Our common future, 1991), buscando difundir internacionalmente o conceito de 
sustentabilidade. (N. Autora) 

2 MEBRATU, D. Sustainability and sustainable development: Historical and conceptual review. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSES 
REVIEW, v. 18, 1998. p. 93. 
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De acordo com Castelnou (2015), um ano após o Eco’92, em junho de 1993, ocorreu um 

congresso na cidade norte-americana de Chicago IL promovido pela UNIÃO INTERNACIONAL DOS 

ARQUITETOS (UIA) em conjunto ao AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTURE (AIA). Neste evento, 

estabeleceu-se a Declaração de Interdependência para um Futuro Sustentável, que colocava a 

sustentabilidade socioambiental como o centro de responsabilidade profissional de todos os 

arquitetos e urbanistas do planeta. Mais tarde, em 1996, realizava-se em Istambul (Turquia) a 

Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Urbanos – CNUAU, que ficou conhecida 

como a “Cúpula das Cidades” ou simplesmente Habitat II3 e trouxe um debate em escala mundial 

sobre as questões urbanas, sendo seu principal documento a Agenda Habitat. (IPARDES, 1997)  

Segundo essa agenda, a moradia passaria a ser um direito para todos, devendo ser 

realizada de maneira sustentável, ou seja, uma habitação de melhor qualidade, poupadora de 

energia e assentada de maneira adequada, tornando-se assim ligada com o desenvolvimento 

socioeconômico da população. Conforme os resultados do Encontro para avaliação da Habitat II 

promovido pelo INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (IPARDES, 

1997), tal documento também trazia a revalorização do Estado como agente ordenador do 

espaço, de modo a fazer cumprir suas principais metas. 

No início deste século, em 2002 – uma década após a realização da Eco’92 –, aconteceu a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – CNUDS em Johanesburgo 

(África do Sul), a qual tinha como objetivo principal avaliar as medidas tomadas em relação ao que 

foi acordado 10 anos antes, no Rio de Janeiro. No entanto, segundo o Portal Educação (2017), 

apesar dos 10 dias de discussões, não foram realizados novos acordos ou o firmamento de 

compromissos importantes. A divergência de interesses entre países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos influenciou na falta de avanços em relação à Agenda 21, sendo que na 

Conferência da Rio+10 apenas foram criados meios que facilitassem a implementação de seus 

princípios. (SEQUINEL, 2002) 

O objetivo era a adoção de um plano de ação de 153 artigos, divididos em 615 
pontos, sobre pobreza e miséria, consumo, gestão de recursos naturais, 
globalização, direitos humanos, assistência oficial ao desenvolvimento, 
contribuição do setor privado ao meio ambiente, entre outros. Também foi 
sugerida, na Rio+10, a criação de instituições multilaterais mais eficientes, com 
mais poder para auxiliar os países a atingir o desenvolvimento sustentável [...] 
Porém, realizado pouco após a aprovação das Metas do Milênio, o evento 
Rio+10 acabou concentrando as atenções quase exclusivamente em debates 
sobre problemas sociais, como a erradicação da pobreza e o acesso da 
sociedade aos serviços de saneamento e à saúde. Concordou-se em reduzir à 
metade, até 2015, a proporção de pessoas cuja renda seja inferior a um dólar 
por dia, a de pessoas que passam fome e a de quem não tem acesso a água 
potável. (BRASIL, 2012, p. 1) 

                                                 
3  A Habitat I aconteceu em Vancouver (Canadá) no ano de 1976 e, completando o ciclo bi-decenal (1976, 1996 e 2016), ocorreu no 

ano passado, na cidade de Quito (Equador), a Habitat III ou a Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável – CNUHDUS . A Habitat III abriu discussões sobre importantes desafios e questões urbanas deste século, como 
aquelas ligadas a como planejar e gerenciar cidades, vilas e vilarejos para o desenvolvimento sustentável diante da realidade trazida 
pelas mudanças climáticas. (HABITAT III, 2016) 
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No ano de 2012, aconteceu a Rio+20, novamente no Brasil. Voltando a discutir o tema da 

sustentabilidade socioambiental, esse evento objetivava principalmente assegurar um 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável, além de propor e discutir novos temas 

– como a questão das mudanças climáticas –, fortalecendo o equilíbrio entre os pilares ambiental, 

econômico e social, de modo a aperfeiçoar a governança internacional e debater amplamente o 

conceito de “economia verde” (BRASIL, 2011). No entanto, de acordo com o Portal G1 (2012), 

diferentemente do anseio por mudanças para um mundo mais sustentável, o texto da Rio+20 foi 

criticado por diversos participantes do evento, pois não possuía metas mais ambiciosas ou mesmo 

ações mais concretas.  

Desde então, por meio do Pacto Global das Nações Unidas, mais de 6.000 empresas 

ficaram comprometidas a conduzir seus negócios em plena sintonia com princípios nas áreas dos 

Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Combate à Corrupção. Um trabalho progressivo e 

promissor está em curso. 

Hoje, soluções corporativas inovadoras estão gerando impacto em questões 
como acesso à energia, segurança da água e emissões de carbono. Mas para 
obtermos efeito de uma mudança transformadora verdadeira, um salto 
substantivo é necessário. Com os incentivos corretos e ambientes propícios, o 
setor privado pode trazer contribuições significativas e duradouras para a 
agenda do desenvolvimento sustentável. (PACTO GLOBAL, 2013, p. 1) 

Em paralelo à maior preocupação com o meio ambiente, observada nas décadas de 1960 

e 1970, segundo Fitch (1981), houve um crescimento da reciclagem de edifícios, o que está 

bastante relacionado ao tema da sustentabilidade, o qual passou a se destacar nos anos 1980 e 

1990. Impulsionada pela alta nos preços de materiais e combustíveis, que tornava as construções 

com maquinário inviáveis, a preservação patrimonial – e, como consequência, sua conservação e 

reutilização arquitetônica – tornou-se uma opção frente aos desafios representados pela economia 

energética e diminuição dos impactos ambientais. Foi assim que nasceu o conceito de retrofit na 

arquitetura e construção civil.  

5 REVISÃO DA LITERATURA 

 A palavra “patrimônio” sempre se refere ao total de bens que se acumula com o tempo, 

tendo sido utilizada em diversas áreas, do Direito à arquitetura e artes em geral (LEMOS, 1981). 

No Brasil, sua conceituação oficial existe desde o Decreto-Lei n. 25, de 30 de novembro de 1937, 

segundo a qual consiste em:  

[...] o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação 
seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico. (IPHAN, 2017, p. 1).  

Contudo, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, ampliou esse conceito. Além 

de substituir a nominação “Patrimônio Histórico e Artístico” por “Patrimônio Cultural Brasileiro”, 

passou a entendê-lo como sendo o conjunto dos bens “de natureza material e imaterial, tomados 
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individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Segundo o site do INSTITUTO DE 

PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E HISTÓRICO NACIONAL – IPHAN (2017), tal alteração incorporou o conceito 

de referência cultural e a definição dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de 

caráter imaterial. A Constituição estabelece ainda a parceria entre o Poder Público e as 

comunidades para a promoção e proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro. Contudo, mantém a 

gestão do patrimônio e da documentação relativa aos bens sob responsabilidade da 

administração pública. 

No início do século passado, a conscientização pela necessidade de preservação de bens 

culturais nasceu na Europa, sendo que a mesma era feita apenas em obras de caráter 

monumentalista como construções greco-romanas, palácios, castelos e igrejas medievais (IPHAN, 

2017). Esse pensamento de que a preservação devia ser feita exclusivamente em edifícios de 

caráter monumental alterou-se somente no segundo pós-guerra, com a realização de congressos 

que definiram novos conceitos e diretrizes para a preservação de edifícios, com destaque para a 

Carta de Veneza de 1964, segundo a qual, em seu primeiro e segundo artigos: 

A noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada,  
bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização 
particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. 
Estende-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas que 
tenham adquirido, com o tempo, uma significação cultural [...] A conservação e 
a restauração dos monumentos constituem uma disciplina que reclama a 
colaboração de todas as ciências e técnicas que possam contribuir para o 
estudo e a salvaguarda do patrimônio monumental. (CARTA DE VENEZA, 
1964, p. 1-2)  

Dentre as formas preservação de edifícios, estão o restauro, a revitalização e a reciclagem. 

De acordo com Castelnou (1992), o restauro de uma obra arquitetônica consiste na manutenção 

de sua função, forma e caráter originais, podendo ser realizado por meio da volta ao seu estado 

inicial e/ou pela intervenção na obra em si. Já a revitalização visa através de seus trabalhos dar 

uma nova vida a áreas ou edificações em situação de desuso ou deterioração, sem abandonar a 

função original, mas sim melhorando-a com elementos mais modernos ou associando-a a novos 

tipos de uso. Por último, a reciclagem reutiliza edifícios já existentes, adaptando-os para novas 

utilizações, seja apenas pela mudança de sua função ou também de sua forma e caráter. A 

reciclagem consiste-se de um método mais econômico de intervenção arquitetônica, além de 

causar menores perturbações à sociedade. 

Apesar do aumento significativo de obras que passaram por reciclagem no período após a 

Revolução Industrial (1750-1830), elas já existiam nas sociedades pré-industriais. O fato delas 

não terem sido realizadas com grande frequência deu-se devido à ideia errônea de que a 

destruição de um edifício e a construção de um novo geraria menos gastos que sua reutilização. 

Tal pensamento mudou no século passado, pois há várias vantagens nos projetos de reciclagem, 
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como: a melhor qualidade das construções – tanto no sentido físico quanto na qualidade do 

ambiente – e a necessidade de menos investimento e tempo, além da variedade de ambientes 

para serem habitados e/ou utilizados pelo ser humano. (FITCH, 1981) 

Além disso, de acordo com Cantacuzino (1979), percebeu-se que havia a alteração no 

significado de um edifício como obra de arte para o de um edifício como parte do sistema 

socioeconômico, ou seja, não se deve pensar somente no valor estético adquirido pela edificação, 

mas também na sua utilidade para a sociedade, além das questões ecológicas e de restauração 

urbana. Assim, a obra arquitetônica passou a não ser vista mais isoladamente, mas também como 

parte da regeneração de um todo, pois com um novo uso é possível dar nova vida a um local que 

já não atraia usuários. 

Foi diante desse quadro que, no final da década de 1990, surgiu a palavra retrofit tanto nos 

EUA como na Europa a partir da junção de dois vocábulos: o latim retro – que significa 

movimentar-se para trás – e o inglês fit – que tem o sentido de adaptar ou ajustar, o que resultou 

no conceito de “reconversão”. Inicialmente utilizado na indústria aeronáutica para designar 

aeronaves que passavam por uma modernização, o termo passou a ser empregado também na 

construção civil, em especial para se referir à adaptação de edifícios antigos com o fim de torná-

los contemporâneos, prolongando sua vida útil, conforto e funcionalidade, de acordo com os 

avanços tecnológicos da nossa época. (VALE, 2006) 

 Este conceito de recuperação de um patrimônio que esteja subutilizado ou totalmente 

inutilizado, não encerra na escala do edifício, mas se estende ao entorno urbano. Segundo a 

Norma de Desempenho NBR 15.565/2008, citada pelo CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO 

SUSTENTÁVEL – CBCS (2013), retrofit é a "remodelação ou atualização do edifício ou de sistemas, 

através da incorporação de novas tecnologias e conceitos, normalmente visando a valorização do 

imóvel, mudança de uso, aumento da vida útil e eficiência operacional e energética". (p. 1)  

A construção civil é um dos setores que mais consomem recursos naturais. O 
ritmo imposto por suas atividades afeta todas as cadeias conexas desde o 
setor primário ao terciário, trazendo para si a responsabilidade irrefutável sobre 
a criação e manutenção da sustentabilidade, tanto no domínio ambiental, como 
no econômico e social. O caminho para um setor mais sustentável deve prever 
a diminuição, reversão ou anulação de impactos gerados em todos os âmbitos 
de sua atuação. O retrofit tem como função customizar, adaptar, atualizar, 
requalificar, melhorando as condições de conforto e possibilidades de uso dos 
espaços trabalhados. (CBCS, 2013, p. 1) 

Deste modo, ainda de acordo com a mesma fonte, o retrofit torna-se uma das alternativas 

para se alcançar a sustentabilidade, por possibilitar dar uso a áreas e edificações degradadas, a 

fim de diminuir o uso de recursos naturais e aumentar da vida útil dessas construções com a 

implantação de novas tecnologias. Isto envolve técnicas de trabalho multidisciplinares, reunindo 

especialistas de diversas áreas, o que torna o processo mais complexo, porém com soluções mais 

eficazes. Pode ser aplicado, por exemplo, na reabilitação de edifícios subutilizados ou obsoletos, 

que não desempenham sua função ou estão em zonas urbanas degradas, trazendo utilidade a 
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estes locais já consolidados, através da implantação de tecnologias que facilitem a manutenção e 

melhorem a qualidade e conforto no uso, com possibilidade de custos mais baixos. 

Com base em Sousa (2014), 

pode-se afirmar que o retrofitting de 

edificações ganhou destaque na 

Europa devido às legislações que 

proibiam a substituição das 

construções mais antigas, o que levou 

tanto ao aumento da prática do retrofit como a preservação do patrimônio arquitetônico e ao 

aproveitamento de sua infraestrutura, além da revitalização da área dos edifícios preexistentes e 

da economia nos processos de construção. A partir dos anos 1990, isto também ocorreu nos EUA 

e, em seguida, atingiu países na América Latina. Um exemplo de revitalização urbana foi o que 

ocorreu com Porto Madero (Figura 01) em Buenos Aires (Argentina). Essa área sofreu 

intervenções tanto nos edifícios como na estrutura urbana, tendo como consequência o retrofitting 

de toda a região degradada, que se transformou em um grande complexo multifuncional, voltado 

para o turismo, comércio e uso residencial.  

No Brasil, desde a década de 1980, o Vale 

do Anhangabaú (Figura 02 e 03) foi revitalizado de 

acordo com projeto finalista de um concurso 

realizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, o 

qual enfatizava uma melhoria substancial na 

iluminação pública. Um novo concurso aconteceu 

em 2011, cuja proposta vencedora veio 

complementar o que foi feito anteriormente, 

transformando algumas edificações da área em 

patrimônio e implantando bares e cafés no calçadão, 

além de um espaço para shows embaixo do Viaduto 

do Chá.  

Existem diversas vantagens relacionadas 

com processo de retrofit. Segundo o arquiteto Pedro 

Bazani, entrevistado pelo portal Zap Pro (2016), uma 

delas está no fato de trazer uma “nova vida” a 

espaços urbanos, sem gerar remanejamento de vias 

públicas para atender uma quantidade maior de 

pessoas, o que ocorre quando são criadas novas 

edificações. Além de contribuir para com o respeito, 

FIGURA 01 

FIGURA 02 

FIGURA 03 
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a valorização e a preservação do patrimônio histórico, o retrofitting é vantajoso por aproveitar 

edifícios antigos que, em sua maioria, eram projetados para o melhor conforto dos usuários, com 

pé-direito mais alto e iluminação natural abundante, além da utilização de materiais de boa 

qualidade como assoalhos em madeira maciça e divisórias de tijolos. Tais elementos fazem com 

que o uso de recursos para melhorar as condições ambientais dos cômodos – como ar-

condicionado, por exemplo – sejam mínimos, economizando em gastos com equipamentos para 

manter o ambiente agradável.  

Denomina-se “retrofit verde” a reformulação de edifícios preexistentes por meio da 

inserção de novas áreas vegetadas, como jardins verticais e telhados verdes. De acordo com o 

arquiteto Artur Craveiro, também citado pelo Portal Zap Pro (2016), o uso do paisagismo no 

retrofitting – assim como para uma obra nova – depende de diversas técnicas  

[...] que precisam ser implementadas para que o projeto funcione, como 
irrigação da vegetação, impermeabilização das paredes e cobertura, proteção 
contra enraizamento, escolha adequada das espécies, estudos de sombra, 
entre outras. “É preciso também se tomar um cuidado especial na preservação 
das estruturas antigas, que geralmente já estão abaladas pelo tempo, para que 
não haja infiltrações e para que as raízes não penetrem.” (CRAVEIRO apud 
PORTAL ZAP PRO, 2016, p. 1) 

A metodologia do retrofit é constituída pelas fases de análise, customização, adaptação e 

modificação a fim de melhorar a eficiência e o desempenho energético do edifício, para assim 

valorizá-lo. Com o sentido de renovação, o retrofitting pressupõe uma intervenção integral, 

obrigando-se soluções nas fachadas, instalações, elevadores, proteção contra incêndio e demais 

itens que caracterizam seu posicionamento no que existe de melhor no mercado (MORAES et 

QUELHAS, 2012). Conforme Sousa (2014), realiza-se um detalhado levantamento de informações 

relacionadas à edificação e, no caso de edifícios históricos, também devem ser observados os 

elementos artísticos e de dados que fazem parte de seu acervo. Riscos e dificuldades para se 

reabilitar uma edificação estão geralmente associados ao desconhecimento técnico das 

características da obra, assim como à falta de diagnóstico das suas condições físicas. 

Além dos custos envolvidos, os aspectos construtivos também são relevantes 
na produção dos sistemas prediais. Ao contrário de uma obra nova, em que a 
produção dos sistemas prediais usualmente é compatibilizada com os demais 
subsistemas, na reabilitação a estrutura está pronta e muito da vedação vertical 
pode ser aproveitada. (JESUS et BARROS, 2010, p. 2) 

Conhecer o estágio de degradação de uma obra é fundamental para que a requalificação 

seja capaz de suportar os acréscimos de carga gerados por futuras mudanças no layout, assim 

como devido à incorporação de automatismos e novos partidos de atualização exequíveis 

(BARRIENTOS, 2004). Ainda segundo Moraes et Quelhas (2012, p. 3), um processo de retrofit 

envolve sete etapas, as quais podem ser assim descritas:  

1. Análise mercadológica e financeira, incluindo valores, estudo vocacional e 
viabilidade comercial;  

2. Definição do conceito do projeto, o que envolve análise das possibilidades 
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de expansão de área;  

3. Legislação – plano jurídico;  
4. Critérios de reaproveitamento de materiais e sistemas;  
5. Diagnóstico – etapa que considera elementos como a história da edificação; 

estudo de arquitetura e eficiência da laje; análise das condições de sistemas 
e equipamentos;  

6. Propostas de implementação, incluindo vários cenários, entre eles, da 
arquitetura, eletricidade, dados, voz, elevador e fachada. (O cronograma de 
implantação e a análise financeira correm paralelos a todas essas análises);  

7. Comercialização.  

De acordo com os mesmos autores, o estudo de viabilidade e o diagnóstico do 

preexistente são fases importantes do retrofitting, pois estão diretamente relacionadas ao sucesso 

do empreendimento. É fundamental realizar um minucioso levantamento e estudo dos sistemas e 

equipamentos já instalados, observando o caminho físico percorrido na época da construção e 

propor as soluções dos possíveis novos caminhos. Deve-se definir os subsistemas a serem 

implantados obedecendo aos padrões nacionais usados nos empreendimentos do mesmo porte, 

além de aproveitar equipamentos e funções antigas, bastando apenas interligá-los ao novo 

sistema. Deve-se ainda documentar em um memorial descritivo todos os procedimentos de 

modificações ocorridas. Assim, através de uma listagem, descreve-se a interligação dos sistemas 

antigos aos novos, como as instalações de segurança e incêndio4. 

Durante o processo de retrofit, algumas dificuldades podem surgir por diversas razões, tais 

como: as limitações físicas da antiga estrutura; as restrições encontradas pelos profissionais em 

trabalhar sobre um projeto de outra autoria; as diferenças entre a legislação vigente no momento 

da construção e a atual; a redistribuição de cargas sobre a estrutura devido às novas divisões 

internas; e a falta de padronização das medidas da edificação existente, o que pode interferir na 

execução dos serviços e, por consequência, na produtividade da obra; além do grau de incerteza 

relacionado à qualidade do conhecimento que se tem do empreendimento. (CROITOR5, 2009; 

apud MORAES et QUELHAS, 2012) 

Além de ter custos mais atraentes em relação à construção propriamente dita, na maioria 

dos casos, o retrofit também apresenta vantagens em relação à simples reforma ou mesmo à 

restauração, pois combina características destas duas ações de intervenção sobre o preexistente, 

trazendo avanços tecnológicos sem desfigurar os projetos arquitetônicos originais. O SINDICATO 

DA HABITAÇÃO E CONDOMÍNIOS DE SÃO PAULO – SECOVI-PR, citado pelo site Sindiconet (2017), 

indica duas situações básicas em que o retrofit é aplicável: quando a recuperação reduz o custo 

em comparação a uma construção nova; e quando, no caso de uma edificação histórica, essa 

intervenção cria condições para novas funções e facilita o seu uso. Em qualquer uma dessas 

                                                 
4
 Nas plantas de arquitetura, desenho técnico e instalações, é importante mostrar as modificações e acréscimos, evidenciando o 
posicionamento da distribuição dos possíveis novos caminhos, fornecendo dados complementares que auxiliem na melhor solução 
possível de ser executada. ((MORAES et QUELHAS, 2012, p. 3) 

5
 CROITOR, E. P. N. A gestão de projetos aplicada à reabilitação de edifícios: estudo da interface entre projeto e obra. São 
Paulo: Dissertação (Mestrado em Engenharia de Construção Civil), ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP, 
2009. 
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situações, o retrofit tem o sentido da renovação e seu processo exige que se encontrem soluções 

integrais para as fachadas, instalações, elevadores, proteção contra incêndio e outros itens. Deve-

se sempre buscar a eficiência, sendo a redução do prazo e a adequação geográfica do imóvel os 

maiores estímulos para a adoção dessa prática sustentável. 

Há diferentes tipos de retrofit, os quais podem incluir os seguintes serviços: a atualização 

da edificação com sistemas de segurança, informática e telefonia, além da parte elétrica e 

eletrônica de seus andares, por exemplo, utilizando um piso elevado, a substituição de fusíveis 

por disjuntores e a automatização de aberturas por meio da instalação de sensores e o controle 

de acessos através de catracas com sistemas digitais de identificação (informatização de dados 

cadastrais dos usuários para melhor controle de entrada e saída de pessoas); a instalação de ar-

condicionado central e novos sistemas de iluminação, o que pode ser exemplificado pela 

colocação de forros de gesso, além de um novo projeto luminotécnico; a remodelação estética da 

portaria, hall e elevadores de um edifício, de modo a valorizar o patrimônio e aprimorar suas 

instalações, tomando o cuidado para não se fazer somente uma maquiagem; a programação dos 

andares, o que envolve uma redistribuição da área construída por meio de um novo layout; e, por 

fim, a modernização da fachada, a qual pode ser feita através de uma alteração radical, com a 

colocação de estruturas metálicas e/ou a troca de vidros e janelas, além da substituição de 

caixilhos de madeira por alumínio ou PVC; ou com alterações mais simples, como a mudança da 

pintura ou a troca de tintas por pastilhas e vice-versa. (PORTAL SINDICONET, 2017)  

No Brasil, a demanda por retrofit aumentou 

nos últimos anos, não apenas devido à preocupação 

crescente com o patrimônio histórico, como também 

por ser uma opção de conservação e transformação 

visando à sustentabilidade, especialmente em áreas 

de potencial construtivo esgotado, como as regiões 

centrais de algumas metrópoles. De acordo com o 

site da Gazeta do Povo (2012), a cidade de Curitiba 

possui dois exemplos de edifícios que passaram por 

retrofitting em sua área central: o Shopping Estação 

(Figuras 04 e 05) e o Shopping Curitiba, que antes 

funcionavam respectivamente como uma estação 

ferroviária e um quartel. Para o arquiteto Manuel 

Dória, citado na mesma matéria, em ambos os casos 

está bem clara a reutilização dos espaços, com os 

reforços realizados na antiga estrutura para que 

fossem destinados a novos tipos de uso. 

 

FIGURA 04 

FIGURA 05 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa em iniciação científica, de caráter descritivo-exploratório e cunho teórico-  

conceitual, foi baseada em revisão web e bibliográfica com estudo de casos, realizando-se por 

meio da investigação, seleção e coleta de fontes impressas, nacionais e internacionais; ou ainda 

publicadas on line, as quais tratavam direta ou indiretamente sobre retrofit. Em suma, a 

metodologia de pesquisa seguiu as seguintes etapas: 

a) Revisão Bibliográfica e Coleta de Dados: 

Esta etapa consistiu pesquisa web-bibliográfica, na qual se fez a seleção e síntese de fontes 

relacionadas às principais questões sobre o despertar ecológico e a sustentabilidade 

socioambiental, além da preservação patrimonial e das intervenções dela decorrentes, até o 

surgimento do conceito de retrofit, que é o foco principal deste estudo.  

b) Seleção e Descrição de Obras: 

Esta etapa envolveu a identificação e descrição de, 03 (três) exemplares de obras 

arquitetônicas de caráter cultural e artístico, as quais passaram por retrofitting e que 

possuam materiais e informações suficientes para pesquisa e análise, seja em meios 

bibliográficos como eletrônicos.  

c) Análise e Avaliação dos Casos: 

Nesta etapa, fez-se a descrição e comparação das características técnicas, funcionais e 

estéticas de cada caso, além da seleção imagens que possibilitem o entendimento dos 

projetos em questão. 

d) Conclusão e Redação Final: 

O fechamento desta pesquisa deu-se através da elaboração do Relatório Final de 

Pesquisa, além de material expositivo por ocasião do 26° EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

– EVINCI da UFPR, previsto para acontecer em outubro de 2018. 

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 De modo a demonstrar os princípios do retrofitting arquitetônico, assim como ilustrar obras 

que passaram por esse processo, escolheu-se como estudos de caso três edificações de caráter 

cultural e artístico – conforme os objetivos do plano de trabalho –, sendo dois exemplos nacionais 

e um internacional, cujas realizações ocorreram nos anos 2000. Nos três casos, em um primeiro 

momento, procurou se mostrar um panorama geral da obra para em seguida listar algumas das 

alterações realizadas nos edifícios com vistas à sustentabilidade. Desta forma, os projetos 

selecionados – e todos executados – ilustram como o retrofit pode explorar as potencialidades de 

um edifício, constituindo-se em alternativa mais sustentável à construção de novas edificações. 
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ESTUDO DE CASO I            MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA 
2002/06 – São Paulo SP (Brasil) 

Paulo Mendes da Rocha 

Localizado no Bairro da Luz, em pleno coração 

da cidade de São Paulo, o MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA 

(Figura 06) – ou Estação da Luz da Nossa Língua, como 

também é conhecido – está instalado no antigo edifício da 

São Paulo Railway Station, datado de 1867 e da autoria 

do arquiteto britânico Charles Henry Driver (1832-1900), o 

qual foi parcialmente destruído por um incêndio em 1946, 

quando apenas a ala oeste do edifício e a gare salvaram-

se. Atualmente, sendo um exemplar reconhecidamente 

em estilo eclético, ele é tombado nas esferas municipal, 

estadual e nacional por seus respectivos órgãos. Sua 

remodelação, ocorrida entre 2002 e 2006, ficou a cargo 

do arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha (1928-), junto a seu filho, também arquiteto, Pedro Mendes 

da Rocha. (COUTO, 2003)  

  Uma das questões mais importantes a se resolver 

no projeto foram os acessos ao museu, visto que 

deveriam ser separados do saguão central, o qual  dá 

acesso ao metrô e à linha férrea, ainda em atividade. 

Segundo o arquiteto Pedro Mendes da Rocha, citado por 

Leal (2006), buscou-se evitar o conflito de fluxos entre os 

visitantes do museu, os quais circulariam mais 

vagarosamente; e os usuários das linhas férreas, cuja 

movimentação é mais rápida. Assim, os acessos foram 

locados nas extremidades do edifício (alas leste e oeste), 

onde foram colocadas coberturas de cristal (Figura 07). 

 De acordo com Grunow (2006), a setorização 

funciona como um pórtico, estendendo-se por todo o 

segundo pavimento. Desta forma, a necessidade de um 

elemento que possibilitasse a circulação vertical fez com 

que a melhor alternativa fosse a utilização de pares de 

elevadores nas duas extremidades do edifício (Figura 08), 

pois estes ocupariam menor espaço se comparados às 

rampas, possuindo capacidade para transportar uma 

grande quantidade de passageiros (35 passageiros por 

elevador), além de ocuparem os espaços próximos às 

entradas do edifício. 

 O segundo pavimento mostrou-se ideal para 

abrigar o corredor expositor que compõe o museu, 

mesmo com algumas ações a serem realizadas para 

adaptar o ambiente que anteriormente abrigava 

escritórios. Foi necessário a retirada das alvenarias que 

dividiam as alas – para que se pudesse ter a leitura do 

edifício de ponta a ponta – e a criação de um painel em 

“c”; este denominado “Grande Galeria”, com 106 m de 

extensão (Figura 09), o qual serve como superfície de 

projeção, além de estancar o som e a luz provenientes da gare dos trens e comportar as instalações 

elétricas, de lógica e de ar-condicionado. Já no primeiro pavimento está localizada a área de exposições 

temporárias, que, da mesma forma que o corredor expositor, precisou que as alvenarias não portantes e 

divisórias fossem removidas para a conformação do espaço (Figura 10). Além disso, o edifício possui um 

FIGURA 09 

FIGURA 07 

FIGURA 08 

FIGURA 09 

FIGURA 06 
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bloco com escada de segurança, banheiros, depósito e shafts, o qual se repete em todos os andares, o que 

causa menor impacto e organiza o espaço do edifício com a mesma disposição em todos os pavimentos. 

(SPINAZZOLA, 2010) 

 

FIGURA 10 



15 

 
Em 21 de dezembro de 2015, um grande incêndio atingiu o prédio do museu, este causado por um 

curto-circuito que teve início no primeiro andar do prédio, no qual era exibida a exposição "O tempo e eu", 

baseada nos trabalhos do historiador Luísa da Câmara Cascudo (1898-1986). Embora as instalações 

prediais terem ficado totalmente destruídas, não houve grande prejuízo  ao acervo do museu, por ser este 

digital, podendo ser recuperado a partir de cópias de segurança. O maior prejuízo foi ao patrimônio 

arquitetônico, que ainda se encontra em processo de restauração. (ZERO HORA, 2015) 

ESTUDO DE CASO II                                                                 MUSEU DE ARTE DO RIO 
2013 – Rio de Janeiro RJ (Brasil) 
Bernardes+Jacobsen Arquitetura 

 
Originalmente, de acordo com Couto (2003), o 

Projeto Porto Maravilha – iniciativa dos governos federal 

estadual e municipal do Rio de Janeiro – tinha o objetivo 

de revitalizar a zona portuária da capital carioca, a qual 

estava abandonada há anos, melhorando as suas 

condições de trabalho, transporte, moradia, lazer e cultura. 

Uma de suas intervenções consistia na criação do MUSEU 

DE ARTE DO RIO – MAR (Figura 11), inaugurado em 1º de 

março de 2013, após o projeto do escritório de arquitetura 

Bernardes+Jacobsen, composto pelos arquitetos Paulo 

Jacobsen, Bernardo Jacobsen e Thiago Bernardes. 

Localizado na Praça Mauá, no centro do Rio de 

Janeiro, o MAR é composto por dois edifícios de 

características distintas, ligados por uma praça, uma 

passarela e uma cobertura fluida na forma de onda. Um 

dos prédios trata-se do eclético Palacete Dom João VI 

(Figura 12), que, tombado e retrofitado, passou a abrigar 

as salas de exposição do museu (Figura 13). Já o outro, 

em estio modernista, era originalmente o Terminal 

Rodoviário Mariano Procópio (Figura 14), que recebeu as 

instalações da “Escola do Olhar”; ambiente com o intuito 

de introduzir a arte no ensino público. (MAR, 2016) 

Segundo o engenheiro da empresa Concrejato 

Felipe Menezes em entrevista para o site Met@lica 

(2018), foram realizadas intervenções em ambos os 

edifícios para que fosse possível abrigar as novas funções 

e estruturas museológicas. No antigo palacete, foi 

realizado um reforço nas fundações com estrutura 

metálica, o que serviria como apoio para a nova cobertura. 

Enquanto isso, no edifício do terminal, as escadas e 

elevadores preexistentes foram demolidos para dar dando 

lugar a uma nova caixa de circulação em concreto, o que 

garantiu o contraventamento, além de exercer o reforço 

suficiente para os novos usos.  

Com cerca de 15.000 m
2
 de área, que incluem oito 

salas de exposições rotativas; e aproximadamente 2.400 

m
2
 destinados aos espaços de recepção, setor técnico e 

serviços para o público visitante, além da Escola do 

Olhar (Figuras 15 e 16), o MAR foi o primeiro museu na 

América Latina a conquistar a certificação internacional 

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), 

FIGURA 11 

FIGURA 12 

FIGURA 08 

FIGURA 09 

FIGURA 13 

FIGURA 14 

FIGURA 17 
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apresentando possui diversas medidas que foram 

tomadas nos edifícios preexistentes a fim de reduzir seu 

consumo de água e energia elétrica. Pode-se citar como 

principais aspectos voltados à sustentabilidade: a 

utilização de água de reuso em todos os vasos sanitários; 

a instalação de vidros com uma película especial capaz 

de filtrar a incidência de luz e calor, propiciando melhor 

conforto térmico e iluminação natural; e a utilização tijolos 

reciclados e outros materiais reaproveitados. (GBC 

BRASIL, 2014)  

 Sobre a climatização do museu, vale citar a colaboração da cobertura fluida (Figura 17), que realiza 

o sombreamento da obra e, devido ao fato de ser pintada com tinta de alta refletância, auxilia na diminuição 

das ilhas de calor e, consequentemente, reduz a necessidade de refrigeração mecânica. Ademais, a gestão 

de resíduos também confere caráter sustentável à obra: as grandes fôrmas de isopor foram reaproveitadas 

pelas escolas de samba do Rio de Janeiro para a confecção de carros alegóricos; e os pedaços menores 

foram doados para fábricas de pufes. (REVISTA GREEN BUILDING, 2018) 

         

 

     

         

  

FIGURA 10 

FIGURA 15 

FIGURA 17 
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CASO III                                                            CENTRO CULTURAL DAOÍZ Y VELARDE 
2013 – Madrid (Espanha) 

Rafael de La-Hoz 

 
Construído no final do século XIX, em um terreno 

da capital espanhola conhecido como Los Docks, o 

conjunto do antigo Quartel Daoíz y Velarde foi concebido 

como um conjunto de fábricas militares que ocupava uma 

área de cerca de 23.000 m². Em 2013, o arquiteto Rafael 

de La-Hoz realizou o projeto de remodelação do edifício 

para um Centro Cultural (Figura 18), cujo objetivo era 

preservar esse complexo arquitetônico, considerado um 

dos exemplos da construção industrial e dos quarteis 

madrilenos, além de assegurar a memória histórica do 

lugar. (PLAZATIO, 2015) 

Visando o respeito à sua geometria básica, assim 

como a manutenção de sua estrutura metálica em serra e 

da fachada original em tijolos, a proposta de retrofit 

preservou o exterior do edifício, mas retirou os ambientes 

interiores, inserindo nesse vazio uma caixa que passou a 

abrigar o centro cultural (Figura 19). Assim, de acordo 

com o portal A as Architecture (1914), criou-se um espaço 

intermediário entre as duas estruturas, o qual separa o 

antigo do novo, além de ser capaz de estabelecer 

conexões visuais entre ambos.  As alterações no edifício 

ocorreram de forma sustentável, sendo desenvolvido uma 

cobertura em alta tecnologia (Figura 20), este capaz de 

captar energia renovável e assim aproveitar ao máximo a 

luz e a ventilação natural. (DESIGNBOOM, 2014)  

 Para que otimizar os custos de manutenção 

energética do CENTRO CULTURAL DAOÍZ Y VELARDE (Figuras 

21 e 22), o projeto passou por modificações para o 

emprego de energia geotérmica. Neste sistema, há a 

captação de energia da massa terrestre – obtida através de perfurações verticais no solo a mais de 150 m 

de profundidade –, ocorrendo uma troca entre terra e ar, que, estando ligada às lajes, permitem a sua 

ativação geotérmica. Sua utilização na obra possibilitou a redução da demanda energética, poupando 

recursos e colaborando para a manutenção de um meio ambiente sustentável. (PORTAL PLAZATIO, 2015) 

FIGURA 18 

FIGURA 19 

FIGURA 16 

FIGURA 18 

FIGURA 20 

FIGURA 19 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir da pesquisa e dos estudos realizados, pôde-se perceber que, devido à demanda 

crescente por edifícios mais sustentáveis, o que vem ocorrendo graças a uma série de 

preocupações ambientais que se iniciaram em meados do século passado, o retrofit é uma 

alternativa que pode ser aplicada para manter ou dar novos usos para edificações preexistentes, 

tombadas ou não, adaptando esses espaços construídos de acordo com as necessidades atuais. 

Por meio da descrição e análise dos casos, foi possível observar a aplicação do processo 

de retrofit com diferentes objetivos, seja para a revitalização de uma área degradada, como no 

caso do Museu de Arte do Rio como para a preservação do patrimônio históricos, como ocorreu 

no Museu da Língua Portuguesa e do Centro Cultural Daoíz y Velarde. Em todas as obras, foram 

realizadas obras de adequação aos novos usos, com a instalação de novos sistemas de 

circulação, iluminação e ventilação, destacando-se o caso do MAR, pois, além de tornar o edifício 

mais sustentável e contribuir para a revitalização do Porto Maravilha, também buscou a 

sustentabilidade no que se refere ao descarte de resíduos, o que lhe conferiu certificação LEED.  

A melhoria da qualidade dos acabamentos, a recuperação de estruturas, a instalação de 

novos sistemas, a garantia de acessibilidade universal e a economia energética são alguns dos 

pontos identificados nos três casos abordados. Diante disso, pode-se concluir que o retrofit possui 

diversas vantagens em relação à nova construção, como a valorização do patrimônio histórico, o 

menor custo relativo em comparação à demolição e execução de nova edificação, a revitalização 

da área do entorno próximo dos edifícios, o menor impacto ambiental pela redução de recursos 

naturais e o reaproveitamento da infraestrutura já existente. Assim, trata-se de uma opção mais 

sustentável na recuperação e reciclagem de espaços arquitetônicos preexistentes, cujos impactos, 

tanto ambientais como sociais, são bem menores se comparados à construção de novos edifícios, 

principalmente devido ao esgotamento do potencial construtivo em diversas áreas pelo mundo. 

De modo a introduzir o tema, esta pesquisa buscou com conceituar e caracterizar o 

processo do retrofit para, em seguida, demonstrar e ilustrar sua aplicabilidade em casos reais, 

tanto no Brasil como no exterior, o que permitiu um melhor entendimento sobre o assunto, visto 

FIGURA 21 FIGURA 22 
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que sendo uma prática ainda muito recente não possui vasta abordagem acadêmica. O fato do 

tema ser consideravelmente novo fez com que fosse encontrada certa dificuldade na obtenção de 

material para a pesquisa, principalmente em relação à sua definição em arquitetura, o que pôde 

ser contornada a partir das informações coletadas para o estudo de casos. 
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9         PARECER DO ORIENTADOR 

A acadêmica realizou adequadamente as tarefas previstas no plano de trabalho inicial da 

pesquisa, apresentando alguma dificuldade em conciliar essas atividades com as demais obrigações 

escolares, o que dificultou o cumprimento do cronograma previamente definido. De qualquer forma, 

conseguiu chegar a um resultado satisfatório com a conclusão do Relatório Final e a possibilidade de 

apresentação com qualidade no Encontro de Iniciação Científica da UFPR, previsto para ocorrer em 

outubro de 2018. 
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