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1 TÍTULO 

Retrofit de edificações preservadas e tombadas.  

2 ALTERAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO 

Não houve alterações realizadas até o momento, seguindo-se o plano de acordo com o 

que foi preestabelecido. 

3 RESUMO 

Desde o final do século XX, as questões relativas à sustentabilidade socioambiental vêm 

sendo levantadas cada vez mais e em todas as esferas da sociedade, o que acabou se refletindo 

nas áreas de arquitetura e urbanismo. Da década de 1970 em diante, com o “Despertar 

Ecológico”, o debate intensificou-se a respeito dos impactos ambientais provocados pela 

construção civil e, em paralelo e de mútua influência, foi ocorrendo o “Despertar Histórico”, 

relacionado à consciência acerca da preservação do patrimônio. Visando tanto a conservação 

energética quanto a cultural, apareceram várias formas de manutenção e reutilização do ambiente 

construído preexistente, dentre as quais se destaca recentemente a prática do retrofit.  

Levando isso em consideração, o presente trabalho de iniciação científica, de caráter 

teórico-conceitual e cunho exploratório, pertencente ao Projeto de Pesquisa intitulado “Adequação 

de edificações com vistas à sustentabilidade por retrofitting”, busca especificamente abordar as 

técnicas e procedimentos para a realização do processo de retrofit em edificações preservadas e 

tombadas. Inicia-se com uma revisão web-bibliográfica que apresenta um resumo introdutório 

sobre sustentabilidade e a caracterização a respeito do conceito e elementos do retrofitting 

arquitetônico. Em um segundo momento, fez-se a seleção e análise de três casos, com o objetivo 

de exemplificar espaços arquitetônicos que passaram por esse processo.   

 Palavras-chave: Sustentabilidade. Arquitetura Sustentável. Retrofit. 

4 INTRODUÇÃO 

Embora as grandes mobilizações a cerca da preocupação com o meio ambiente serem 

datadas principalmente a partir da década de 1960, a ecologia possui suas raízes na Antiguidade 

clássica quando, segundo Deléage (1993), imensas interrogações sobre a natureza foram feitas 

por sábios gregos como Aristóteles (384-322 a.C.), Teofrasto (372-287 a.C.) e Plínio (23-79 d.C.). 

Entretanto, foi bem mais tarde, no século XIX, devido à expansão industrial, que tais interrogações 

intensificaram-se e impulsionaram o debate sobre as consequências da exploração da natureza 

pelo ser humano, contribuindo para o surgimento da ecologia como ciência moderna.  

Desde então, os avanços das ciências naturais estimularam a preocupação com os 

problemas ambientais, o que fez com que estudos se aprofundassem ao mesmo tempo em que se 
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acelerava a ação humana sobre o meio ambiente e, consequentemente, os impactos sobre a 

natureza. Segundo Dalton1, citado por Tavolaro (2001): 

[...] Biólogos e botânicos estudavam e catalogavam o ambiente natural, 
documentavam a perda de hábitats e espécies, e vinculavam esses problemas 
à industrialização, [...] de modo que o crescimento de membros da sociedade 
da história natural propiciou uma base popular para a ação ambiental. (p. 134)  

Esse processo veio em uma crescente até que, de acordo com Tavolaro (2001), as 

mudanças ocorridas a partir da segunda metade do século XX – e também a maneira como elas 

aconteceram – passaram a provocar modificações irreversíveis no mundo natural, o que resultou 

no surgimento de entidades com a finalidade de “protestar, alarmar e cobrar mudanças que 

revertessem tal cenário” (p. 95). Assim, em 1948 foi criada a primeira organização ambientalista 

mundial, a União Internacional para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais – UICN , 

a qual publicou uma lista vermelha de espécies ameaçadas. Deste modo, os anos 1950 podem 

ser considerados como o marco histórico no desenvolvimento das instituições voltadas às 

questões ambientais, mas a grande onda de ação dessas organizações datar especialmente do 

final da década de 1960.  

Segundo o Portal Educação (2012), a preocupação da comunidade internacional com os 

limites do desenvolvimento do planeta data de meados dos anos 1960, quando começaram as 

discussões sobre os riscos da degradação do meio ambiente. Tais discussões ganharam tanta 

intensidade que levaram a ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) a promover a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – CNUMAH, ocorrida na cidade de 

Estocolmo (Suécia), em 1972. Tratava-se assim do primeiro evento onde lideranças políticas, 

conforme a revista de audiências públicas do Senado Federal Em Discussão! (BRASIL, 2012), 

estabeleceram princípios para questões ambientais internacionais, incluindo tópicos sobre direitos 

humanos, gestão de recursos naturais, prevenção da poluição e relação entre ambiente e 

desenvolvimento. Tal relação, porém, somente seria definida com a publicação de “Nosso futuro 

comum” (Our common future, 1987), também conhecido como Relatório Brundtland2, pela 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD.  

Como consta na primeira página desse texto:  

Vemos a possibilidade de uma nova era de crescimento econômico, que tem 
de se apoiar em práticas que conservem e expandam a base de recursos 
ambientais. E acreditamos que tal crescimento é absolutamente essencial para 
mitigar a grande pobreza que se vem intensificando na maior parte do mundo 
em desenvolvimento. (CMMAD, 1991, p. 1)  

                                                 
1
  DALTON, R. The green rainbow: Environmental groups in Western Europe. New Haven CT: Yale University Press, 1994. 

2
  Este texto recebeu esse nome em referência a Gro Harlem Brundtland (1939-), então Primeira-Ministra da Noruega que presidia a 
CMMAD e, atualmente, é enviada especial das Nações Unidas para alterações climáticas. (BRASIL, 2012) 
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Foi nesse mesmo relatório que a expressão Desenvolvimento Sustentável foi empregada 

pela primeira vez com a definição de consistir em “um processo de transformação no qual a 

exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 

tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a 

fim de atender às necessidades e aspirações humanas.” (CMMAD, 1991, p. 49) 

Embora a Conferência de Estocolmo (1972) tenha acarretado em inegáveis avanços na 

preservação do meio ambiente, a saída para uma solução que contemplasse ambos – 

desenvolvimento econômico e necessidade de preservação ambiental – apenas seria encontrada 

20 anos mais tarde, ou seja, na reunião que ficou conhecida como Rio-92 ou Eco’92. Organizada 

pela ONU, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – 

CNUMAD, também chamada de “Cúpula da Terra”, ocorreu no Rio de Janeiro em 1992, na qual 

os países participantes chegaram à conclusão que o desenvolvimento sustentável somente seria 

alcançado ante a integração dos componentes econômicos, sociais e ambientais. (BRASIL, 2012)  

De acordo com Francisco (2017), um resultado de fundamental importância da CNUMAD 

foi a assinatura da Agenda 21, que se constituía de um plano de ações com metas para a 

melhoria das condições ambientais do planeta, isto é, uma agenda de trabalho para o século XXI, 

a fim de assegurar a realização dos compromissos assumidos pelos 179 países participantes da 

Eco’92. Tratava-se de um documento de 40 capítulos, o qual se constitui na mais abrangente 

tentativa já realizada até então de promover, em escala planetária, um novo padrão: o do 

Desenvolvimento Sustentável. O termo “Agenda 21” foi usado no sentido de intenções; um desejo 

de mudança para esse novo modelo de desenvolvimento para o século XXI e como um 

instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases 

geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. 

(BRASIL, 2017) 

Todavia, as melhorias discutidas não vieram na velocidade que se esperava, apesar de 

terem ocorrido alguns avanços consequentes que merecem destaque, conforme Castelnou 

(2015), como: a Conferência Mundial sobre o Clima, que aconteceu na cidade de Kyoto (Japão), 

em 1997, quando várias nações concordaram em reduzir as emissões de gases causadores do 

efeito estufa; e a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

– CNUADS, realizada em Joanesburgo (África do Sul) e chamada de “Cúpula da Terra II” ou 

Rio+10 por ter ocorrido em 2002. Desta última nasceu uma Declaração que, em 37 parágrafos,  

[...] relembra os compromissos firmados entre os países, elenca os desafios 
que foram e estão sendo enfrentados pelas diversas nações ali representadas, 
[reafirmando] seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, [frisando] 
a importância do multilateralismo democrático e responsável e [assumindo] o 
compromisso de agir em conjunto para a concretização do objetivo de garantir 
às futuras gerações um mundo melhor. (FARIA, 2017, p. 01) 

Entretanto, ainda segundo Faria (2017), a Declaração de Joanesburgo (2002) não agradou 

a todos, principalmente às ONGs ambientais que participaram do evento. Enquanto, em alguns 
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pontos, o Plano de Implementação proposto parecia atender às expectativas, ou pelo menos, 

dado uma luz à questão, em outros ele foi, no mínimo, vago ao não estipular prazos e metas. De 

qualquer forma, considerou-se que o balanço foi positivo, pois a Rio+10 trouxe alguns temas à 

relevância como a questão da energia renovável. 

Duas décadas após a Eco’92, o Rio de Janeiro novamente sedia um evento semelhante 

que ficou conhecido como Rio+20, o qual se tornou o maior de todos os tempos, já que contou 

com a presença de representantes de 193 países. Segundo o Comitê Nacional de Organização 

Rio+20 (BRASIL, 2011), o objetivo da conferência era “renovar o compromisso político com o 

desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na 

implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento 

de temas novos e emergentes”. (p. 01)  

Desde a sua convocação, a Rio+20 esteve relacionada ao propósito de reajustar as 

medidas instituídas na Eco’92 e também retomar pontos deixados em aberto na Rio+10. 

Conforme aponta Oliveira (2014), houve uma importante diferença entre duas conferências 

ocorridas em terras cariocas: enquanto a primeira propôs medidas a serem seguidas através da 

Agenda 21, pois o caminho do desenvolvimento sustentável ainda não estava consolidado, a 

Rio+20 objetivou avaliar tais propostas e discutir o legado da Eco’92, principalmente em relação 

às implementações das propostas. Devido a isso, de acordo com Conca et Dabelko (2014), a 

Conferência terminou com expressões de desapontamento por parte de membros da mídia e de 

ONG’s ambientalistas, que esperavam mais comprometimento e promessas de ações dos 

governos participantes. Contudo, os autores atribuem a diferença de objetivos entre as duas 

conferências às distintas situações políticas do período em que aconteceram, especialmente 

devido à crise econômica que transcorria em contexto mundial. 

Os campos de conhecimento da arquitetura e engenharia civil também se viram 

influenciados por toda essa discussão ambientalista, que se intensificou a partir dos anos 1960 e 

1970, tomando envergadura mundial principalmente da década de 1980 em diante. Um primeiro 

grande impulso para o desenvolvimento da arquitetura sustentável foi a crise do petróleo ocorrida 

em 1973, que suscitou tentativas de incorporar a energia solar nos edifícios, a fim de economizar 

eletricidade. Desde então, aos poucos foi nascendo uma arquitetura mais preocupada com o 

contexto onde está inserida, reavaliando sua integração com o local e com o conforto do ser 

humano, a qual passou a ser denominada de arquitetura bioclimática. (CORBELLA, 2003)  

Nas últimas décadas do século XX, novas designações e conceitos passaram a se 

associar à ideia de uma arquitetura mais consciente com relação ao meio ambiente, como 

arquitetura ecológica, eco-arquitetura ou bio-arquitetura. Bioconstrução, por exemplo, diz respeito 

ao “relacionamento entre edifício e vida, o impacto das construções na saúde humana e a 



5 

 
integração ecológica entre a vida humana e outros tipos de vida, visando o bem estar global”. 

(ADAM, 2001, p. 41) 

O modelo praticado até então na construção civil, denominado por Adam (2001) como 

Paradigma Mecanicista, consumia e degradava energia e recursos, acabando por gerar uma 

produção indiferente à dimensão psicológica e afetiva do ser humano. Segundo ele, com o novo 

Paradigma Ecológico, reconectam-se áreas do saber que eram tidas antes como incompatíveis, 

reaproximando arquitetura, construção, psicologia e ecologia. Edwards (2001), por sua vez, afirma 

que os arquitetos teriam agora que se preocupar também com questões relativas ao impacto 

ambiental de seus projetos e, como consequência, repensar o uso de recursos naturais.  

Diante disso, em 1993, aconteceu na cidade de Chicago IL (EUA) um congresso 

promovido pela UNIÃO INTERNACIONAL DOS ARQUITETOS (UIA), em conjunto com o AMERICAN 

INSTITUTE OF ARCHITECTURE (AIA), onde foi estabelecida a Declaração de Interdependência para 

um Futuro Sustentável, a qual determinava a sustentabilidade como responsabilidade profissional 

e chamava todos os profissionais do mundo à prática da Green Architecture, ou melhor, uma 

arquitetura que se utiliza de tecnologias mais sustentáveis a fim de conciliar a tradição com o 

moderno e produzir edificações que se adéquem, ao mesmo tempo, às condições ecológicas e 

sociais de um determinado lugar. (CASTELNOU, 2015) 

Nesse sentido, uma conferência que merece destaque foi a Conferência das Nações 

Unidas sobre Assentamentos Humanos, ocorrida na cidade de Istambul (Turquia) em 1996. Esta 

também ficou conhecida como a “Cúpula das Cidades” ou Habitat II – por ser o evento que se 

seguia à Conferência Habitat I, que tinha acontecido em Vancouver (Canadá) em 19763 –, pois 

teve um maior foco voltado para o espaço urbano e defendeu os assentamentos humanos 

sustentáveis, propondo por meio da Agenda Habitat, diretrizes e instrumentos para o melhor 

desenvolvimento dos recursos econômicos e sociais, com adequado respeito ao meio ambiente. 

(CASTELNOU, 2006) 

A Agenda Habitat foi o documento aprovado por consenso pelos países participantes da 

Habitat II, o qual tinha dois objetivos principais: moradia adequada para todos e desenvolvimento 

sustentável dos assentamentos humanos, além de estabelecer os princípios que regem os 

compromissos e as ações para a sua consecução. Tendo em vista os desequilíbrios sociais 

presentes no mundo inteiro, bem como as graves consequências provenientes da má qualidade 

de vida do contingente populacional, os países participantes em Istambul comprometeram-se a 

promover políticas e programas nacionais necessários à sua superação. (IBAM, 2003) 

                                                 
3
 No ano passado, em 2016, ocorreu a Habitat III, ou seja, a Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento 

Urbano Sustentável, que aconteceu na cidade de Quito (Equador). Completando o ciclo bi-decenal (1976, 1996 e 2016), a ONU 
organizou esse evento para revigorar o compromisso global para a urbanização sustentável, concentrando-se na implementação de 
uma "Nova Agenda Urbana". .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. Em particular, um de seus objetivos, o n. 11, afirma: "Faça cidades e assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis”. (HABITAT III, 2016; AMANN et JURASSZOVITCH, 2017) 
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5 REVISÃO DA LITERATURA 

Simultaneamente a toda discussão sobre sustentabilidade que foi resumida na introdução 

do presente relatório, entre as décadas de 1960 e 1990, no âmbito da arquitetura, desenvolveu-se 

o Despertar Histórico e a preocupação com a preservação do patrimônio, além do conceito de 

reciclagem no contexto da construção civil. A gênese dessa preocupação remete à arquitetura 

moderna do início do século passado que, em conformidade com as novas possibilidades trazidas 

pela industrialização, transformou-se em arquitetura de esbanjamento energético, consumo de 

recursos limitados e, ainda por cima, com uma alta demanda de manutenção frequente. Da 

mesma forma, de acordo com Portoghesi (1985), a cidade moderna afastou-se da consciência da 

complexidade que envolve a vida humana, o que inclui as distâncias entre as diferentes atividades 

que o homem desempenha na cidade, em paralelo à poluição e ao afastamento psicológico da 

natureza, que criaram um ambiente menos propício ao desenvolvimento social. 

Diversos autores passaram a questionar a postura moderna diante da natureza assim 

como também em relação ao ambiente construído preexistente, sendo aquela muito mais voltada 

ao menosprezo e desrespeito do que à sua preservação e conservação. Alguns de seus princípios 

passaram a ser contestados, como, por exemplo, Peter Blake (1920-2006) que, em seu livro Form 

follows Fiasco: why modern architecture hasn’t worked (“A forma segue o fiasco: por que a 

arquitetura moderna não funcionou”, 1977), discute os pressupostos do funcionalismo, 

perguntando-se se o fato de espaços serem programados para determinadas funções realmente 

melhora a vivacidade destes – ou ainda, se a forma da arquitetura deve seguir verdadeiramente a 

função. (PORTOGHESI, 1985) 

Foi a partir daí que surgiu o conceito de reciclagem arquitetônica, em que há uma inversão 

do chamado Estatuto Funcionalista, já que nela a função é que deve seguir a forma. Tanto 

Barbieri (1997) como Grippi (2001) definem “reciclagem” como a transformação de resíduos e 

materiais que se tornariam lixo em novas matérias-primas, desde sua coleta até sua 

comercialização. No âmbito da arquitetura, entretanto, a reciclagem de um edifício diz respeito à 

sua reutilização por gerações posteriores à época da construção. Reciclar, de acordo com 

Castelnou (1992), consiste em reutilizar uma edificação ou sítio urbano, iniciando-se um novo ciclo 

de uso da obra, o que pode ser feito não só através da mudança de sua função, como de sua 

forma e caráter. Vai desde a modernização da aparência até o aproveitamento do valor 

econômico, cenográfico e até sentimental de um espaço já construído. 

Com a crescente conscientização acerca do desperdício energético, fortaleceu-se 

igualmente a justificativa para a conservação do patrimônio histórico e cultural. Conforme Fitch 

(1981), a reciclagem de um edifício oferece muitas vantagens se comparada à construção 

propriamente dita, pois geralmente requer menos capital e menos tempo, além de gerar mais 

empregos devido ao fato de precisar de mais mão de obra. O autor defende a adaptação do 
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edifício em primazia à sua demolição como diretriz básica no programa do desenvolvimento 

urbano, pois o agravo à cidade é bem menor. 

Seguindo essa linha de pensamento, Benevolo (1985) destaca que, mesmo que o 

crescimento demográfico não seja grande, há transformações no estilo de vida e nas atividades 

desenvolvidas na cidade e, consequentemente, na própria função dos edifícios. Segundo ele, a 

consciência da importância da preservação do patrimônio contribuiu para o desenvolvimento da 

reciclagem dos edifícios. Foi somente depois da Segunda Guerra Mundial (1939/45) que os 

planos reguladores de cidades começaram a respeitar os centros históricos, sem, no entanto, 

formular um método científico, o qual somente foi realmente estabelecido no final dos anos 1960. 

A partir daí, a preservação dos centros históricos tornou-se um tema de importante debate, 

elaborando-se uma metodologia para sua conservação especialmente no final da década de 1970, 

a qual foi enfim aceita como modelo geral no simpósio promovido pelo Conselho da Europa em 

1974, ocorrido na cidade de Bolonha (Itália). 

O reconhecimento histórico de edifícios mais 

recentes, datados dos séculos XIX e XX, também 

contribuiu para a construção de uma consciência 

acerca da reciclagem arquitetônica. Um grande 

exemplo foi a demolição em 1971 de Les Halles, que 

consistiam nos mercados gerais de Paris (França) – 

datados do século XII e situados no antigo bairro 

judeu de Les Champeaux, mas que haviam sido 

reformulados no século XIX –, os quais foram 

transferidos, por falta de espaço, para o bairro de 

Rungis; um subúrbio ao sul da capital francesa. A 

proposta gerou vários protestos contra a demolição, 

porém sem resultados em longo prazo. O buraco 

resultante no centro histórico parisiense demonstrou o 

erro cometido ao se demolir uma construção que 

oferecia a possibilidade de ser reutilizada para vários 

usos contemporâneos. (BENEVOLO, 1985)  

É importante ressaltar aqui a diferença entre os diferentes tipos de conservação 

patrimonial. Além da reciclagem, há outras formas de intervenções físicas em uma edificação 

preexistente, as quais são usadas para assegurar sua preservação, destacando-se a restauração 

e a revitalização. Conforme a Carta do Restauro da Itália4 (1972), restauração é conceituada 

                                                 
4
 A Carta do Restauro foi um documento divulgado em 1972 pelo Ministério de Instrução Pública na Itália, com objetivo de assegurar 

que as intervenções voltadas à restauração seguissem os métodos adequados estabelecidos através de normas e instruções 
anexas. Este documento – que teve ampla divulgação e influencia até hoje as ações de restauro no mundo todo – define o que é 
propício a ser protegido e restaurado e quais seriam os métodos ideais para cada caso. (N. autora) 

FIGURA 1 

FIGURA 2  
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como qualquer tipo de intervenção destinada a manter em funcionamento e tornar clara a leitura 

do objeto em questão às gerações futuras. Para tanto, Fitch (1981) afirma que os projetos de 

restauro devem considerar as intenções estéticas do projeto original, seguindo o critério dos 

criadores e/ou refletindo as condições de uso originais, mesmo que desgastadas. Segundo o 

autor, na restauração há o risco constante da tomada de decisões subjetivas baseadas em 

apreciações estéticas contemporâneas.  

Por sua vez, de acordo com Scocuglia (2004), a revitalização, para além da restauração, 

consiste em dar vida ao ambiente que sofreu um declínio urbano, de modo que este volte a 

funcionar nos âmbitos social, econômico, político e cultural, mantendo a cidade renovada. Desta 

forma, pode-se afirmar que a revitalização aborda o resultado final do edifício de maneira mais 

livre que a restauração, pois está mais ligada ao âmbito sociocultural da comunidade usuária; e ao 

modo em como esta reconhecerá o edifício preexistente como próprio de sua cultura, a qual, 

como já destacou Benevolo (1985), muda com o passar do tempo.  

Foi na Inglaterra em 1990 que surgiu, segundo o CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO 

SUSTENTÁVEL – CBCS (2014), a ideia de performance gap, a qual significa a diferença entre o 

consumo previsto pelos projetistas e o consumo real da edificação depois que ocupada. Com 

base nisso, desenvolveu-se o conceito de retrofit, que passou a se relacionar ao processo de 

requalificação de uma edificação – às vezes, com troca de uso – em que se fazem grandes 

melhorias para o desempenho e o consumo energético e ambiental de uma obra arquitetônica. 

Deste modo, pode estar relacionado com a redução do consumo de água, aproveitamento da luz 

natural, adequação da ventilação, aumento da qualidade do ar e diminuição ruídos; todas ações 

que têm como objetivo melhorar a qualidade e o conforto aos usuários do espaço.  

Criada 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, retrofit resultou no conceito de 

“reconversão”, especialmente se referindo 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 e, obviamente, em direção da maior sustentabilidade 

socioambiental. (VALE, 2006) 

De acordo com Bu et Shen (2013), os principais objetivos do chamado green retrofit são 

melhorar a eficiência energética e reduzir a produção de carbono em obras já existentes, que 

seriam requalificadas com apelo sustentável. Segundo esses autores, a decisão de praticar o 

retrofitting em vez da demolição e reconstrução de um novo prédio varia em diferentes países por 

inúmeras razões. Porém, em tempos de crise e instabilidade econômica, o processo de retrofit 

torna-se a escolha mais óbvia para alcançar a futura sustentabilidade. Nesse sentido, Brophy et 

Lewis (2011) também defendem o retrofit de edifícios existentes como a prática mais sustentável, 

apontando o menor consumo de materiais e energia em comparação ao processo de construção, 
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além do benefício da preservação da paisagem que já é familiar e constituída por marcos 

arquitetônicos.  

Entretanto, nem sempre a reforma ou reuso de edifícios preexistentes podem ser a opção 

mais viável. Segundo os autores, há perguntas que devem ser feitas na hora da escolha, tais 

como: Quanta energia será salva? Quais serão as reduções de Dióxido de Carbono (CO2), CFCs5 

e outros poluentes? As medidas propostas podem ser aplicadas sem nenhum risco extra e serão 

elas duráveis? Será necessária manutenção adicional? Existem outros benefícios além dos 

energéticos? As medidas serão rentáveis? Estas perguntas deverão auxiliar no estudo sobre o 

desempenho do edifício que será submetido ao processo de retrofit, assim como na formação de 

um caso base necessário como referência para as mudanças projetadas.   

A metodologia do retrofit pode se mostrar mais complexa que as de outras obras de 

construção, uma vez que se faz necessária a busca por mecanismos que proporcionem coesão às 

fases do processo e, consequentemente, a assessoria a todas as partes envolvidas no mesmo. 

Segundo Sousa (2014), o retrofitting envolve tomadas de decisões acerca de custos, tecnologias 

construtivas, conhecimentos multidisciplinares e experiências dos profissionais envolvidos que 

precisam estar em concordância. Para que o objetivo seja alcançado sem prejuízos, é 

imprescindível o gerenciamento do projeto, no qual todas as partes estejam de acordo.  

Moraes et Quelhas (2012) identificam alguns critérios que auxiliam os agentes do setor nas 

tomadas de decisões, sendo eles: 1. Investigação e diagnóstico do problema; 2. Discussão de 

alternativas; 3. Desenvolvimento do projeto e tomada de decisões; 4. Levantamento e estudos dos 

sistemas já instalados; 5. Definição dos sub-sistemas a serem implantados e dos reaproveitados; 

e 6. Aproveitamento de equipamentos e funções antigas. Ainda segundo os autores, o diagnóstico 

e estudo de viabilidade são de suma importância, salientando-se o levantamento dos sistemas já 

instalados e o aproveitamento de equipamentos antigos. Por sua vez, a definição dos novos 

sistemas e suas ligações com os antigos e a descrição das modificações, inclusive nas plantas e 

outros desenhos técnicos, são ações que devem estar completamente resolvidas antes 

propriamente do início da obra.     

Nesse entendimento, Sousa (2014) também afirma: 

O histórico do edifício tem um papel fundamental para o retrofit, sendo 
necessário levantamento métrico da edificação, que é traduzido em plantas 
originais, cortes e fachadas, levantamentos cadastrais das instalações 
existentes (elétrica, hidráulica e sanitária), e quando se trata de edifício 
histórico, também é necessário o levantamento dos elementos artísticos 
pertencentes àquela edificação, pois faz parte de seu acervo e de sua história. 
(SOUSA, 2014, p. 9) 

                                                 
5
  Denomina-se clorofluorcarboneto (CFC) um composto químico baseado em Carbono (C) e que contém Flúor (F) e Cloro (Cl), sendo 

um derivado halogenado obtido principalmente do gás metano. Entre as suas principais aplicações estão: o emprego como solventes 
orgânicos, gases para refrigeração e propelentes em extintores de incêndios e aerossóis. Teve seu uso limitado justamente por ser 
um dos maiores responsáveis pela redução da Camada de Ozônio. (N. autora) 
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A autora considera a criação de novas legislações um meio ideal para encorajar o retrofit 

em edificações, pois estimula o empreendedorismo no setor, já que o investimento configura uma 

das fases mais importantes do processo (SOUSA, 2014). Isto fica ilustrado no gráfico  

Frequências relativas (%) das respostas dos entrevistados de acordo com o grau de relevância 

dos itens  (Figura 3), no qual, segundo questionário realizado por Moraes et Quelhas (2012), os 

dois itens considerados mais relevantes na fase de Concepção do Empreendimento foram a 

Análise do Custo Global e o Levantamento da Informações Jurídicas, onde, respectivamente, 

57,1% e 42,9% dos entrevistados marcaram como imprescindíveis.   

Há diversas modificações que 

podem ser consideradas retrofit, 

mesmo que não envolvam mudanças 

das características arquitetônicas da 

edificação. Em projetos de edifícios 

históricos isto acaba sendo regular, 

onde a fachada possui grande im-

portância ao contexto da região e, 

nesse caso, apenas os componentes 

antigos da obra são substituídos por 

outros tecnologicamente mais apro-

priados.  (MORAES et QUELHAS, 

2012)  

Segundo o site Sindiconet 

(2017), existem vários modelos de 

retrofit que auxiliam no aumento da 

vida útil do edifício, entre os quais a 

atualização com sistemas informa-

tizados e de segurança como, por 

exemplo, o uso de pisos elevados 

para comportar fiações e cabea-

mentos em lugar do forro. A melhoria 

das instalações prediais também constitui um tipo de retrofit, bem como a instalação de novos 

equipamentos, como de prevenção a incêndios, de refrigeração e de identificação informatizada.  

Visando o retrofitting de uma edificação, a redistribuição da área construída também é 

possível, como, por exemplo, a proposição de novas divisões dos andares. Além disso, a 

modernização da fachada é outro tipo recorrente de retrofit e pode consistir em mudanças 

simples, como a troca de vidros e janelas ou de revestimentos, bem como modificações mais 

FIGURA 3  
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radicais, como a adição de novas estruturas e/ou a remodelação de aberturas. Por fim, o 

aprimoramento do sistema estrutural de um edifício também pode compreender um retrofit, 

tratando-se de exemplo comum em regiões de alta atividade sísmica. (SINDICONET, 2017)  

Como aponta Bubniak (2012), Curitiba apresenta em sua área central dois exemplos claros 

de retrofit, os quais são os shoppings centers Estação e Curitiba. Ambos empregaram novos usos 

e reutilizaram espaços já existentes, aproveitando suas estruturas antigas e tombadas pelo 

patrimônio, sendo o Estação resultante de uma estação ferroviária e o Curitiba de um quartel 

general. Além disso, o próprio Shopping Estação sofreu um novo retrofit recentemente, quando o 

espaço antes destinado a eventos sofreu uma transformação para possibilitar a aplicação de salas 

comerciais, o que ilustra as constantes alterações implementadas em edifícios existentes devido a 

novas demandas. Na capital paranaense, há outros casos que envolveram a modernização de 

estruturas preexistentes, seja através da reciclagem como por meio da revitalização. Por exemplo, 

as obras de remodelação da antiga estação rodoviária visando sua maior acessibilidade e 

eficiência energética podem ser citadas como prática recente de retrofitting.  

6 MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa, de caráter exploratório e teórico-conceitual, foi baseada em revisão web-

bibliográfica e ainda envolveu estudos de caso que buscaram corroborar para o entendimento do 

processo de retrofit. A coleta de dados foi feita através de fontes impressas, como livros e artigos, 

além de fontes on line, como sites e outras publicações, sempre associadas a aspectos ligados à 

sustentabilidade. Em suma, a metodologia de pesquisa seguiu as seguintes etapas: 

a) Revisão web/bibliográfica e coleta de dados: 

Esta etapa consistiu em uma pesquisa sobre sustentabilidade, cujo conceito nasceu após o 

Despertar Ecológico e difundiu-se com a realização de eventos internacionais, atingindo as 

áreas de arquitetura e construção civil. Foi a partir disso que surgiu o retrofitting de 

edificações preexistentes, que é foco principal dessa pesquisa; 

b) Seleção, descrição e análise dos estudos de caso: 

Nesta etapa, identificou-se e analisou-se 03 (três) exemplares de retrofit, cujo estudo 

apoiou-se na revisão web-bibliográfica, através da análise funcional, técnica e estética, 

além dos casos serem devidamente ilustrados. 

c) Análise e avaliação dos casos: 

Fase que consistiu na reflexão crítica quanto à obras selecionadas através de suas 

descrições, características e relevâncias. A exposição dos exemplos ilustrados buscou 

reafirmar a importância do processo de retrofit para a transformação de espaços 

construídos em obras mais sustentáveis. 

d) Conclusão e redação final: 

       O fechamento da pesquisa realizou-se por meio da elaboração do presente Relatório Final 

de Pesquisa, além da apresentação expositiva do material por ocasião do 26º Evento de 

Iniciação Científica (EVINCI), na 10ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(SIEPE), prevista para outubro de 2018. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da pesquisa realizada, foi possível perceber que a importância do caráter histórico 

dos edifícios aumentou ao longo do tempo e sua reutilização pode ser implementada, em termos 

tanto construtivos como estéticos, sem que haja prejuízos ao seu estado original através do 

processo de retrofit. Para ilustrar essa prática e a grande frequência com que vem acontecendo 

atualmente, inclusive dentro na realidade brasileira, foram escolhidos três exemplos para estudos 

de caso, destacando-se que foi seguida a proposta do plano de trabalho que previa a seleção e 

análise somente de edifícios tombados e preservados. Foram estes os casos escolhidos: a 

Cinemateca Brasileira da cidade de São Paulo SP; e o Complexo do Pedregulho e a Biblioteca 

Parque Estadual, ambos situados no Rio de Janeiro RJ, os quais são descritos e explicados em 

sequência, apontando-se sua criação e uso inicial, a importância histórica no contexto em que 

cada obra está inserida e, por fim, sua posterior reutilização e adaptação por retrofitting às novas 

demandas da sociedade. Como critérios de seleção, optou-se apenas por edifícios públicos e 

brasileiros que foram remodelados a partir dos anos 2000. 

ESTUDO DE CASO I                                         CINEMATECA BRASILEIRA 
      Projeto e Construção: 1884/87 – Retrofit: 2000/07 

Vila Mariana / São Paulo SP  

Na década de 1990, a Cinemateca 

Brasileira – que desde meados dos anos 

1940 é a instituição responsável pela 

preservação de toda produção audiovisual 

do país, reunindo mais de 200.000 rolos de 

filmes6 – ganhou do governo da cidade de 

São Paulo o conjunto de galpões que 

pertenciam ao antigo Matadouro Municipal 

(Figuras 4 e 5), que foi projetado em 1884 

pelo engenheiro alemão Alberto Kuhlman 

(1845-1905) – naturalizado brasileiro e 

formado pela Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro, mudando-se para a capital paulista 

em 1879 –; e que é tombado pelo 

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E 

TURÍSTICO – CONDEPHAAT e pelo CONSELHO 

MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL DE SÃO PAULO – 

CONPRESP. (MELENDEZ, 2008) 

                                                 
6
 Fundada em 07 de outubro de 1946, a Cinemateca Brasileira nasceu de um projeto para difundir a cultura cinematográfica no país, 
datado de 1940, o qual resultou na criação do primeiro Clube de Cinema de São Paulo. A partir de várias tentativas de se 
organizarem cineclubes, criou-se finalmente a Fundação que, em março de 1949, estabeleceu-se no recém-criado MUSEU DE ARTE 

MODERNA – MAM e, em 1984, foi incorporada pelo governo federal como órgão do Ministério de Educação e Cultura (MEC). Desde 
2003, faz parte da Secretaria Nacional do Audiovisual, contando com um amplo acervo tanto de rolos de filmes quanto de inúmeros 
cartazes, fotografias, livros, revistas e roteiros originais. (CINEMATECA BRASILEIRA, 2018)  

FIGURA 12  FIGURA 4  

FIGURA 5  
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 A construção era originalmente 

composta por três pavilhões principais, 

paralelos entre si, conectados ao logradouro 

público e com grandes espaços de circulação 

entre eles. O projeto de retrofit foi elaborado 

pelo arquiteto Nelson Dupré, que, conforme 

Filla (2017), adotou a postura de preservar o 

estado original dos elementos já existentes, 

dos quais alguns já tinham sofrido outros 

restauros, apenas incluindo os novos 

elementos da edificação com sutileza. Assim, 

as marcas das várias sobreposições que o 

edifício sofreu ao longo de sua vida seriam 

preservadas e não haveria conflito entre o 

novo e o antigo (Figuras 6 a 9).  

As paredes em tijolos aparentes foram 

mantidas enquanto novos materiais foram 

utilizados pelo arquiteto para representar o 

“desejo da arquitetura de se expor”. A 

transparência está presente tanto nos acessos 

à Instituição como na nova passarela que liga 

os três galpões. Naquele onde se situa um dos 

salões de eventos – o do Banco Nacional de 

Desenvolvimento (BNDES) – e algumas áreas 

de serviço, de acordo com Melendez (2008), 

as janelas também foram substituídas por 

esquadrias de metal e grandes planos de 

vidro, a fim de dar maior iluminação a esses 

ambientes. 

A cobertura dos galpões, já muito 

arruinada, foi redesenhada, sendo inspirada 

em soluções contemporâneas. O uso do metal 

teve que ser cuidadosamente estudado, já que 

o edifício antigo não possuía esse material. As 

tesouras de madeira foram substituídas pelas 

metálicas acompanhando o desenho original, 

também através da presença dos lanternins. A 

passarela (Figura 10) que interliga os galpões 

é um dos elementos mais marcantes do novo 

projeto: Dupré optou por produzir uma 

passarela metálica coberta de vidro para que 

se fizesse um resgate das características das 

coberturas originais, que supostamente eram 

grandes telhados com aberturas laterais e 

muita iluminação. Assim, no acesso à obra, a 

passarela ganha o desenho desses telhados 

para rememorá-los. (ABCEM, 2014)  

  

FIGURA 15  

FIGURA 10  

FIGURA 7  

FIGURA 6  

FIGURA 9 

FIGURA 8  
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ESTUDO DE CASO II                                   COMPLEXO DO PEDREGULHO
      Projeto e Construção: 1947 – Retrofit: 2010/14 

Rio de Janeiro RJ  

O Conjunto Residencial Prefeito Mendes 

de Moraes – também conhecido como Complexo 

do Pedregulho (Figuras 11 e 12) – foi construído 

em 1947 e constitui uma obra de grande 

importância da arquitetura modernista brasileira. 

Projetado pelo arquiteto Affonso Eduardo Reidy 

(1909-1964), com a participação de Roberto Burle 

Marx (1909-1994) no projeto paisagístico, foi 

concebido com o objetivo de ser um núcleo 

habitacional de funcionários municipais, quando a 

cidade do Rio de Janeiro ainda era Distrito 

Federal. A intenção era tornar o complexo 

autossuficiente, o qual contava com 328 

apartamentos, além de equipamentos de saúde, 

educação, lazer, esporte e comércio. (COUTO, 

2003) 

De acordo com Nascimento (2017), apesar de ter sido aclamado pela crítica internacional 

desde o momento de sua inauguração, o edifício teve uma história conturbada, repleta de 

desafios, como a demora na conclusão de suas obras e o abandono do Poder Público quando da 

mudança da Capital para Brasília DF. Em 1986, o conjunto foi tombado pela Prefeitura alegando 

importante significado do complexo para a arquitetura brasileira assim como para a busca da 

solução para o problema habitacional no país (Figura 13). Todavia, segundo a autora, foi o 

reconhecimento do complexo como bem cultural que o possibilitou receber uma intervenção, a 

qual buscou respeitar o seu caráter original.  

As obras de adequação foram divididas 

em duas fases, tendo início em 2010. Na primeira 

fase, as prioridades foram os reparos das 

instalações hidráulicas e a recuperação estrutural, 

com a substituição de elementos como pilares, 

forros e juntas de dilatação. Neste momento, 

também foram realizadas a instalação da rede 

elétrica e a impermeabilização do conjunto. 

(COUTO, 2003) 

Já a segunda fase teve como principal 

atividade a recuperação da fachada, de grande 

importância para a identidade visual do projeto de 

Reidy (Figuras 14 e 15), quando, justamente por 

isto, as equipes se depararam com variados 

problemas, estes advindos das mudanças feitas 

pelos próprios moradores. No projeto original, a 

fachada do conjunto era marcada pelo ritmo dos 

cobogós e das esquadrias, que eram compostas 

por um pano de vidro e um sistema de guilhotina 

FIGURA 6  
FIGURA 13  

FIGURA 11  

FIGURA 12 
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em madeira. Pela falta de manutenção, ao longo do 

tempo, os moradores as substituíram por venezianas 

de alumínio e recusavam-se a voltar ao projeto original. 

Logo, ainda segundo Couto (2003), a solução foi utilizar 

o alumínio com a geometria idêntica ao modelo antigo.  

Da mesma forma, as varandas protegidas 

presentes no espaço frontal em uma das fachadas 

também constituíram um impasse: muitos moradores 

optaram por fechar os vão abertos das varandas e 

preencheram os cobogós que faziam o fechamento. 

Com o retrofit, concluído somente em 2014, não houve 

como fazer retornar as varandas, sendo possível 

apenas o resgate dos cobogós, mesmo onde há 

vedação ao fundo, sobrando as poucas varandas 

mantidas abertas para recordação da solução original. 

(COUTO, 2003)  

 

ESTUDO DE CASO III                            BIBLIOTECA PARQUE ESTADUAL
      Projeto e Construção: 1987 – Retrofit: 2010/14 

Rio de Janeiro RJ  

A Biblioteca Parque Estadual é o último 

dos nomes recebidos pela Biblioteca Municipal do 

Rio de Janeiro, fundada por D. Pedro II (1825-

1891) em 1874. Ao longo de sua existência, teve 

vários endereços e títulos, os quais dependeram 

do contexto do Estado em cada época. A atual 

construção, que foi alvo de retrofit em 2010, foi 

inaugurada em 1987 (Figuras 16 e 17), 

ressurgida após ter sido destruída em um 

incêndio. (COUTO, 2003) 

 Localizada na região central da capital 

fluminense, segundo Melendez (2014), a 

biblioteca teve fachada e interiores modificados 

pelo próprio autor do projeto original, o arquiteto 

Glauco Campello, em parceria com Bel Lobo. 

Uma das mudanças mais significativas foi a 

interrupção da cadeia de peças de concreto que 

dita o ritmo da fachada por um grande plano 

envidraçado, o qual ampliou a entrada de luz 

natural, deixando à mostra os espaços interiores 

(Figuras 18 e 19). 

Da mesma forma, foram recuperados os 

elementos estruturais do prédio, a pintura externa 

com tinta ecológica à base de água e instalações 

elétricas e hidráulicas que visavam a diminuição 

do impacto ambiental. (COUTO, 2003) 

FIGURA 17 

FIGURA 16 

FIGURA 15 

FIGURA 14 

FIGURA 18 
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De acordo com Sayegh (2014), o atual 

programa conta com uma grande área pública 

para exposições, com acesso direto da rua, além 

das áreas privadas e espaços administrativos, 

reservados aos acervos e equipamentos no andar 

térreo. No subsolo, há o café literário ao lado do 

jardim e das salas de múltiplo uso. Foi construído 

um edifício anexo que abriga a livraria e biblioteca 

infantil mais dois andares multiuso destinados à 

manifestações artísticas variadas.  

Esta obra foi a primeira no Brasil a 

alcançar a certificação LEED de Ouro, por meio 

de medidas como produção de energia elétrica 

renovável, reaproveitamento das águas das 

chuvas, o uso de vidros duplos para redução da 

entrada de calor e a instalação de uma área com 

mais de 2.000 m² de telhados verdes, além de um 

novo projeto de iluminação de baixo consumo. 

(RANGEL, 2014)  

Melendez (2014) destaca que o projeto de 

iluminação foi uma parte importante do novo 

edifício, feito pelo escritório LD Studio. A proposta 

teve como premissa a simplicidade, estimulando 

a entrada e a permanência no local. Cada nicho 

da fachada recebeu um projetor para luminária 

em led a fim valorizar o ritmo proposto pela 

estrutura (Figura 20).  

 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente relatório foi desenvolvido com base no estudo e investigação histórica sobre o 

processo de retrofit dentro do âmbito da construção civil. Pôde-se observar, a partir da 

recuperação da história do patrimônio, que o surgimento desse procedimento de modernização de 

estruturas arquitetônicas sofreu grande influência do paulatino crescimento da importância da 

preservação do meio ambiente em paralelo ao desenvolvimento do conceito de sustentabilidade, 

assim como da maior valorização do valor patrimonial e histórico dos edifícios preexistentes, o que 

foi causado pelo próprio crescimento urbano e de suas problemáticas mais recentes. 

Atualmente, o retrofitting mostra-se extremamente favorável, levando-se em consideração 

a degradação cada vez maior do meio ambiente – e sua consequente necessidade de 

recuperação – e também da falta de terrenos disponíveis à construção nos centros urbanos já 

consolidados. Isto ocorre principalmente em grandes cidades, onde é possível perceber que 

numerosas empresas vem estabelecendo suas sedes em edifícios já construídos, adaptando-os a 

FIGURA 11  

FIGURA 19 

FIGURA 20 
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novos usos, em decorrência das vantagens que encontram em áreas de grande densidade, as 

quais representam locais favoráveis ao progresso de seus negócios por já apresentarem 

infraestrutura implantada, maior facilidade de acesso e também vantagens legais, pois algumas 

vezes os coeficientes de aproveitamento possibilitam melhor aproveitamento de espaços 

construídos em épocas onde as exigências não eram tão limitantes como, por exemplo, em 

relação a recuos obrigatórios ou número de pavimentos.  

Por meio dos estudos de caso, fica evidente que o retrofit também vem sendo utilizado em 

nosso país, pelo menos desde as duas últimas décadas, inclusive em edifícios tombados, o que 

mostra ser possível a adaptação aos novos estilos de vida do século XXI, sem agredir a memória 

expressa pelas edificações do século passado, ou mesmo o seu valor como patrimônio histórico e 

cultural. Tanto o exemplo paulistano como aqueles cariocas ilustram o procedimento de readequar 

obras de importância arquitetônica, mantendo ou não seu uso original, ao mesmo tempo em que 

se atualizam instalações, estruturas e revestimentos.  

O tema em si mostra-se bastante amplo, porém, devido aos limites impostos para o 

presente relatório, procurou-se apontar as potencialidades do retrofit aplicáveis à nossa realidade, 

sem se aprofundar nos detalhamentos técnicos. Desta forma, acredita-se que foi possível 

sintetizar as informações mais relevantes, dando uma pequena contribuição a esta atividade no 

contexto da arquitetura, em especial no que se refere à preservação e valorização do patrimônio 

construído com vistas a transformá-lo em uma arquitetura responsável e sustentável. 
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10 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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