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RESUMO 
 
O retrofit é um conceito de origem aeronáutica, inicialmente utilizada para a 
modernização de aeronaves e equipamentos. Com o passar dos anos o conceito 
retrofit se disseminou para outras áreas, e uma delas foi a construção civil, onde 
empregou-se o conceito para a revitalização e a modernização de antigas 
edificações que com o passar do tempo foram perdendo suas características, valor 
histórico e de mercado. Na Europa e nos Estados Unidos o processo de retrofit é 
muito utilizado, pois os seus grandes centros possuem muitos edifícios  antigos de 
valor histórico e cultural que, em conjunto com uma  rígida legislação que não 
permite a substituição desses edifícios, explica a maior utilização desse processo de 
revitalização. Nesse contexto, este artigo busca discutir a utilização desse conceito 
que engloba o restauro e a reforma, identificando e avaliando seus benefícios, como 
a valorização financeira das edificações e a possibilidade de dar uma vida nova 
perante a sociedade. A metodologia adotada compreende, inicialmente, pesquisa 
bibliográfica para aprofundar a fundamentação teórica, seguida pela análise de 
estudos de caso que buscam mostrar as intervenções e as melhorias realizadas nas 
edificações, resultado da aplicação do retrofit. 
 
Palavras-chaves: retrofit, revitalização, edifícios históricos.   
 

ABSTRACT 
 

Retrofit is a concept of aeronautical origin, initially used for the modernization of 
aircraft and equipment. Over the years, the retrofit concept spread to other areas, 
and one of them was a civil construction, where the concept was used for the 
revitalization and modernization of old buildings that in the course of time were losing 
their characteristics, historical and market value. In Europe and the United States the 
retrofit process is much more used, since in its great centers there are many old 
buildings with historical and cultural value that together with rigid legislation that does 
not allow the replacement of these buildings, explains the greater use of this process 
Of revitalization. Bringing it to a closer reality, there is a case study based on a 
Brazilian work by architect Ramos de Azevedo, the current Pinacoteca of State of 
São Paulo, this study sought to show how interventions and improvements made in 
the building, making clear the benefits that retrofit can bring. In this context, this 
article seeks to discuss the use of this concept that encompasses restoration and 
reform, identifying and evaluating its benefits, such as the financial valuation of 
buildings and the possibility of giving a new life to society. The methodology adopted 
initially includes bibliographical research to deepen the theoretical basis, followed by 
the analysis of case studies that seek to show the interventions and the 
improvements made in the buildings, as a result of the retrofit application. 
 
Keywords: retrofit, revitalization, historic buildings. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A evolução do tempo deixa suas marcas e isso reflete sobre o estilo de vida 

de cada população e de uma determinada época. Como consequência, cada 

período apresenta uma arquitetura característica, que foi desenvolvida para atender 

às necessidades de seus habitantes naquele momento. Assim, com o passar dos 

anos, as edificações perdem sua funcionalidade e precisam mudar, até mesmo, para 

atender às exigências técnicas e de normatização, que evoluem com o tempo 

(MARQUES, 2013). 

O tema dessa pesquisa é o processo de reutilização e readequação dessas 

construções antigas que se encontram subutilizadas ou totalmente inutilizadas. 

Atualmente esse termo é conhecido como Retrofit. Segundo Barrientos (2004 apud 

MORAES; QUELHA, 2011, p. 05), “retrofit é a conjunção dos termos: “retro” oriundo 

do latim, que significa mover-se para trás e de “fit”, do inglês, que significa 

adaptação, ajuste.” Sendo assim o retrofit, é uma forma de dar uma nova vida e um 

novo uso para essas edificações muitas vezes esquecidas. 

O retrofit é um conceito pouco conhecido e utilizado no Brasil e, neste 

contexto, muitos obstáculos são encontrados para sua implantação.  

Há necessidade de uma diferenciação referente a esse conceito, comumente 

confundido com a reforma e o restauro, que no caso desse último citado muitas 

vezes inviabiliza a reutilização de prédios existentes diante das rígidas regras em 

manter aspectos da edificação antiga, usar mesmos materiais e assim por diante.  

Por ser um processo pouco conhecido e utilizado na construção civil no país, 

não há familiaridade com essa intervenção por parte dos profissionais da área e das 

indústrias que atuam nela. Muitos recursos tecnológicos são criados hoje em dia 

para a área de construção civil, mas a maioria desses recursos vem para atender 

novas edificações, muitas vezes não pensados para o trabalho em um edifício já 

existente.  

Neste contexto levanta-se a questão: o retrofit se faz uma intervenção eficaz 

para a reabilitação de espaços ou edifícios melhorando sua estética, trazendo-lhe 

um novo uso e prolongando a sua vida útil? 

Atualmente, identifica-se um grande número de construções antigas que, com 

o passar do tempo e o descaso de seus proprietários, encontram-se abandonadas e 

degradadas. A intervenção nessas edificações, além de valorizar e preservar sua 
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história, é uma forma de prolongar sua vida útil e proporcionar novos usos para 

antigas edificações.  

Especialistas do setor afirmam que o método de modernização de prédios 

antigos pode valorizá-los em até 50% em relação ao preço atual. Também é bem 

visto pelo lado da sustentabilidade, não só pela reciclagem de materiais que ocorre 

durante a obra, mas também porque possibilita a inserção de tecnologias 

sustentáveis (SHIMIDT, 2015). 

O retrofit foi o conceito escolhido para essa pesquisa por trazer elementos 

diretamente ligados a área de estudo e por abranger os três pilares da arquitetura, 

segundo Vitrúvio em seu tratado “De Architectura” (16 a.C.): Firmitas, Venustas, 

Utilitas. Além de tudo isso, deve-se ressaltar que esse conceito, trás consigo a 

função de customizar, readequar, melhorar as condições de conforto dentre outros 

muitos benefícios, se faz de um modo mais econômico e sustentável (CBCS, 2013).    

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a utilização do retrofit, comparada a tantas outras possibilidades 

disponíveis para intervenções em espaços mal utilizados, identificando e avaliando 

seus benefícios. 

 
1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) estudar o retrofit e diferenciá-lo de intervenções mais populares, como o 

restauro e a reforma;  

b) demonstrar e exemplificar os benefícios do retrofit através de estudos de 

caso; 

c) verificar e identificar as principais técnicas e aplicações relacionadas ao 

retrofit, buscando e analisando os limites da intervenção. 
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1.2 METODOLOGIA  

 

A verificação e a identificação deste novo conceito de intervenção, de suas 

aplicações e seus limites, se realizarão através de pesquisa bibliográfica, onde serão 

apresentados conceitos de autores que tenham conhecimentos sobre o retrofit. 

Serão estudados casos onde o retrofit foi implantado, comparando seu antes e 

depois, identificando suas melhorias e usos que foram possíveis através da técnica. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERÊNCIAL TEÓRICO  

 

O conceito de retrofit surgiu na indústria aeronáutica, referindo-se à 

atualização de aeronaves, aos novos e modernos equipamentos disponíveis no 

mercado e, com o passar do tempo, começou a ser empregado, também na 

construção civil (BARRIENTOS; QUALHARINI, 2004 apud GUIMARÃES; SANTOS 

FILHO; NASCIMENTO, 2015). Nicoletti (2009, apud GUIMARÃES; SANTOS FILHO; 

NASCIMENTO, 2015) afirma que o retrofit em edificações constitui um conjunto de 

ações realizadas para o beneficiamento e a recuperação de um bem, objetivando a 

melhoria do seu desempenho, com qualidade ou a um custo operacional viável da 

utilização da benfeitoria no espaço urbano. Silva (2013 apud GUIMARÃES; 

SANTOS FILHO; NASCIMENTO, 2015) amplia esse conceito inserindo questões de 

sustentabilidade no processo de retrofit.  

Segundo a Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais (NBR 

15.575/2013, p. 31): 

 
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".  
 

O retrofit foi desenvolvido e passou a ser aplicado no processo de 

revitalização de edifícios que precisam de algum tipo de adequação. O seu conceito 

prevê uma revitalização e modernização dos edifícios, preservando aspectos 

originais, o que há de bom na edificação já existente, adequá-la aos novos padrões 

normativos, aumentar sua vida útil e lhe dar um novo uso.  É um tipo de intervenção 
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baseada nas atualizações tecnológicas, na modernização estética e arquitetônica, e 

na aplicação de soluções que facilitem na manutenção (MARQUES, 2013; 

NAKAMURA, 2011). 

Para Vale (2006 apud GUIMARÃES; SANTOS FILHO; NASCIMENTO, 2015), 

o processo de retrofit constitui-se num conjunto de ações realizadas para o 

beneficiamento e a recuperação de um bem, melhorando o seu desempenho, com 

qualidade ou a um custo operacional viável da utilização da benfeitoria no espaço 

urbano. 

Retrofit é considerado por muitos autores um processo, visto que se trata de 

um processo construtivo vindo a partir de um processo de projeto. A prática desse 

processo surgiu no final da década de 90, na Europa e nos Estados Unidos. 

Segundo Schmidt (2015), a legislação nesses países é muito forte em relação ao 

seu acervo arquitetônico, não permitindo a sua substituição, sendo assim tiveram 

que buscar essa solução, surgindo um novo campo de atuação pra profissionais 

dessa área. 

O processo de “retrofiting” consiste em: reformas da edificação com atenção 

para adequação da eficiência energética do edifício, com utilização de tecnologias 

de reuso de água, painéis de energia solar, isolamento térmico (DEVECCHI, 2010, 

apud GUIMARÃES; SANTOS FILHO; NASCIMENTO, 2015). 

O retrofit geralmente é adotado em edificações de importância histórica e com 

restrições de preservação. Neste caso, criam-se condições para as novas funções 

que favoreçam seu uso. Além disso, é também recomendado quando a construção 

representa um marco importante à região ou quando o processo for mais rápido do 

que uma construção nova (RCM, 2014). 

A técnica do retrofit não é aplicada apenas em edifícios, mas também em 

centros urbanos para revitalização e atualização das construções. A aplicação é 

viável em casos como: patrimônios históricos, imóveis históricos, sede de empresas 

públicas e privadas, escolas/universidades e locais que possuem em geral uma 

riqueza arquitetônica e histórica (FLAUSINO, 2017). 

Segundo Guimarães, Santos Filho e Nascimento (2015, p. 02)  

O retrofit é um conceito relativamente novo no Brasil, principalmente quando 
comparado à atuação do mercado internacional em países como os 
Estados Unidos ou com o continente europeu em geral, com destaque para 
o contexto Inglês. É possível afirmar que no cenário nacional, a 
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conceituação dessa modalidade de intervenção ainda é difusa, inclusive 
para aqueles que projetam e executam obras de retrofit. 

 

Como já citado o retrofit é muito comum em países europeus e nos últimos 

tempos vem se difundindo também no Brasil, principalmente em grandes centros 

como São Paulo e Rio de Janeiro. Por possuírem extensas áreas com construções 

antigas, essas cidades tem buscado uma forma de revitalizar e dar um novo uso aos 

seus prédios históricos. No setor residencial, muitos condomínios buscam essa 

forma de readequação das edificações, pois seus espaços e equipamentos não 

atendem mais as necessidades atuais.  

No Brasil, perante dados do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional) a demanda para o retrofit vem aumentado nos últimos anos não 

apenas pela preocupação crescente com o patrimônio histórico pertencentes a áreas 

de potencial construtivo esgotado, e também regiões centrais de grandes metrópoles 

(SCHMIDT, 2015).  

Por períodos e épocas surgem novas expressões para substituir uma velha, 

que saiu de moda ou já foi usada demais, ficando ultrapassada. Para a melhor 

compreensão e entendimento do leitor, Vale (2006) conceituou algumas definições 

relacionadas ao retrofit:  

a) diagnóstico: descrição do problema patológico incluindo sintomas, causas, 

mecanismo e caracterização da gravidade do problema;  

b) conservação: de caráter sistêmico, corresponde a um conjunto de ações 

destinadas ao prolongamento do desempenho da edificação, auxiliando 

assim, o processo de controle da construção;  

c) manutenção: conjunto de ações com o objetivo de reduzir a velocidade de 

deterioração dos materiais e de partes das edificações. Esta pode ser 

subdividida em: manutenção preventiva (ideal) e na manutenção corretiva;  

d) profilaxia: forma de organização, através da listagem de todos os materiais e 

procedimentos necessários, visando à correção de anomalias existente;  

e) reforma: intervenção que consiste na restituição do imóvel à sua condição 

original;  

f) reparos: intervenções pontuais em patologias localizadas;  

g) reconstrução: renovação total ou parcial das edificações desativadas ou 

destinadas à reabilitação.  
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h) recuperação: compreende a correção das patologias de modo a reconduzir a 

edificação a seu estado de equilíbrio;  

i) reabilitação: ações com o objetivo de recuperar e beneficiar edificações, por 

meio de mecanismos de atualização tecnológica;  

j) restauração: corresponde a um conjunto de ações desenvolvidas de modo a 

recuperar a imagem, a concepção original ou o momento áureo da história da 

edificação em questão. A expressão tem sua utilização no que se refere a 

intervenções em obras de arte.  

k) terapia: procedimento que visa às especificações para recuperação e 

eliminação dos problemas patológicos das edificações  

Perante os conceitos mostrados acima Moraes e Quelha (2012 apud 

GUIMARÃES; SANTOS FILHO; NASCIMENTO, 2015) também descrevem em seu 

trabalho os conceitos de reforma, reconstrução, reabilitação, restauração e retrofit, 

mostrando que esses conceitos são próximos, porém cada modalidade apresenta 

suas especificidades. Haja vista a similaridade desses conceitos, em algumas 

ocasiões, os processos de projeto e construção previstos são diferentes dos 

executados.  

A restauração é um conjunto de atividades que visa a restabelecer o estado 

original ou próximo deste e anterior aos danos decorrentes da ação do tempo, ou do 

próprio homem em intervenções que descaracterizam um bem imóvel ou móvel. A 

restauração visa garantir a permanência de um testemunho físico e real de época 

passada para gerações futuras. Os processos de restauração são orientados por 

posturas consolidadas em cartas patrimoniais (SOARES; OLIVEIRA, 2013).   

A Carta de Veneza (1964) esclarece o conceito de restauração:  

Art. 9º. A restauração é uma operação que deve ter caráter excepcional. 
Tem por objetivo conservar e revelar os valores estéticos e históricos do 
monumento e fundamenta-se no respeito ao material original e aos 
documentos autênticos. Termina onde começa a hipótese; no plano das 
reconstituições conjeturais, todo trabalho complementar reconhecido como 
indispensável por razões estéticas ou técnicas destacar-se-á da 
composição arquitetônica e deverá ostentar a marca do nosso tempo. A 
restauração será sempre precedida e acompanhada de um estudo 
arqueológico e histórico do monumento. 
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E a Carta do Restauro (1972) complementa o conceito de restauro em seu 

quarto artigo: 

Entende-se por salvaguarda qualquer medida de conservação que não 
implique a intervenção direta sobre a obra; entende-se por restauração 
qualquer intervenção destinada a manter em funcionamento, a facilitar a 
leitura e a transmitir integralmente ao futuro as obras e os objetos definidos 
nos artigos precedentes. 

É comum confundir “retrofit”, “reforma” e “restauração”, esses conceitos tem 

uma essência em comum, porém há diferenças substanciais entre eles. A 

restauração consiste na restituição do imóvel à sua condição original, a reforma por 

sua vez tem por objetivo a realização de melhorias, sem compromisso com as 

características anteriores. Já no retrofit a intenção é conciliar ambos, renovação e 

manutenção, pois ao mesmo tempo em que se deve manter características originais 

da edificação é preciso modernizá-la (RESENDE, 2013).   

Neste sentido, o retrofit vem para transformar e readequar as arquiteturas já 

existentes, preservando muitas vezes a história de cada lugar, mas sem as 

limitações de uma proposta como a restauração. Para que se possa ter um melhor 

entendimento desse novo conceito, serão apresentados alguns estudos de casos de 

como o retrofit pode ser implantado.  

 

2.2 ESTUDOS DE CASOS 

 

As obras apresentadas nestes três estudos tem o intuito de melhor 

exemplificar como o retrofit pode ser empregado de maneiras diferentes nas 

edificações. O primeiro estudo trata da intervenção na Pinacoteca do Estado de São 

Paulo, realizada por três arquitetos e que mudou totalmente o sentido da obra de 

Ramos de Azevedo. Em um segundo momento, é apresentado o estudo do Museu 

Marítimo de Amsterdam, que com intervenções pontuais mostra como o retrofit pode 

ser uma boa alternativa para o melhor aproveitamento dos espaços. E, por fim, é 

apresentado o retrofit de um dos prédios mais famosos do mundo o Empire State 

Building de Nova Iorque; um projeto totalmente diferente dos dois anteriores, onde 

seu principal intuito era transformá-lo em um modelo atual de sustentabilidade e 

eficiência energética. 
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2.2.1 Pinacoteca do Estado de São Paulo  

 

A Pinacoteca de São Paulo é um museu de artes visuais com ênfase na 

produção brasileira do século XIX até a contemporaneidade. Fundada em 1905 pelo 

Governo do Estado de São Paulo é o museu de arte mais antigo da cidade.  

Segundo Müller (2000), o edifício do antigo Liceu de Artes e Ofícios projetado 

entre 1897 e 1900 por Ramos de Azevedo (Figura 1), sofreu uma intervenção em 

1993, quando os arquitetos Paulo Mendes da Rocha, Eduardo Colonelli e Welliton 

Torres, foram instigados pela entusiasmada direção de Emanuel Araújo, artista 

plástico e o diretor que estava à frente da Pinacoteca na época, com intuito de fazer 

do local as novas instalações do museu artístico mais antigo de São Paulo. 

 

Figura 1 - Pinacoteca do estado de São Paulo 

 

 

Fonte: SALES; RABELO (2010). 

Com o passar do tempo o edifício começou a abrigar diversas formas de 

ocupações, inclusive uma escola com milhares de alunos, e o inevitável aconteceu, 

transformações, deterioração, até mesmo a implantação de um piso intermediário, 

para utilização da escola, desfigurando assim sua arquitetura peculiar (COLONELLI; 

ROCHA; TORRES, 2015).  

Segundo os arquitetos Colonelli, Rocha e Torres (2015), a análise e o 

levantamento da atual situação em que o edifício se encontrava foi a primeira etapa 

dos trabalhos. Os passos deram sequência com um programa funcional, onde se 
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desenhou um estudo básico, com uma proposta íntegra, anteprojeto para 

posteriormente uma aprovação dos órgãos competentes. 

A requalificação da Pinacoteca para adequação do edifício construído no final 

do século XIX às atuais necessidades técnicas e funcionais de um museu de grande 

porte, tornou-se o objetivo principal da obra. E assim o fizeram, implantando um 

elevador de transporte de público e de obras, laboratórios, biblioteca além também 

de climatização de diversas áreas, dando assim toda infraestrutura necessária 

(SALES; RABELO, 2010). 

De acordo com Sales e Rabelo (2010), diversos problemas foram 

encontrados no diagnóstico feito e o projeto procurou resolver estes problemas. A 

degradação das paredes através de infiltrações, o plano de acesso, a difícil 

composição das áreas de exposições, onde existiam diversas salas com vazios 

internos conformados por uma rotunda central e dois pátios laterais. 

O problema de espaços vazios internos, teve como solução a cobertura com 

claraboias planas de aço e vidros laminados como mostra a Figura 2, resolvendo o 

problema de entrada de chuva. Garantiu-se, pela ventilação, a reprodução das 

condições originais de respiração do conjunto dos salões internos. Apesar da 

retirada das esquadrias das janelas das fachadas internas, os vãos onde estavam as 

janelas foram mantidos, deixando uma grande aparência e exaltando as antigas e 

robustas paredes originais (COLONELLI; ROCHA; TORRES, 2015). 

 

Figura 2 – Claraboia e paredes autoportantes. 

 

 

Fonte: (KON, 2015)  
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Segundo Colonelli, Rocha e Torres (2015) a utilização de pontes para cruzar 

os espaços vazios dos pátios internos, mostradas na Figura 3, gerou uma rotação no 

eixo principal de visitação, alterando assim também sua relação com a cidade, e 

esta manobra marcou de maneira fundamental sua transformação. A virtude da 

arquitetura com o espaço urbano e seu poder de narração fica evidente nessa 

manobra, mostrando todo seu conhecimento histórico do gênero humano e sua 

experiência. 

Figura 3 – Espaços vazios cruzados com pontes. 

 
 

Fonte: KON (2015).  
 

A alteração no eixo de visitação com a implantação das pontes mudou a 

entrada do museu, que acontecia pela Avenida Tiradentes (Figura 4), e agora 

acontece pela Praça da Luz (Figura 5), as varandas com coberturas e equipadas 

com serviços serviram como espaços de acolhimento. O acesso pela Praça da Luz 

se dá a partir de um grande recuo, um espaço externo largo e contínuo, que acaba 

conversando com o edifício da Estação da Luz e também com o fluxo do Parque e 

do metrô (SALES; RABELO, 2010). 

Sales e Rabelo (2010) apontam que a intervenção entre o antigo e o novo 

edifício foi dada inicialmente através da inversão do acesso à Pinacoteca. Paulo 

Mendes diminuiu o caráter classicizante do projeto original, ou seja, o fato de não 

utilizar as entradas laterais faz com que a simetria seja quebrada, dando a ideia de 

que os ambientes acontecem ao mesmo tempo. Todas essas alterações não alterou 
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a construção original mas as intervenções feitas foram colocadas juntamente com a 

original e colocadas em evidencia em um sentido de colagem. 

 

Figura 4: Entrada anterior à intervenção, pela Avenida Tiradentes. 

 

 

Fonte: KON (2015). 

 

Figura 5 – Entrada posterior a intervenção, Praça da Luz.  

 

Fonte: KON (2015). 

Em relação aos materiais utilizados Colonelli, Rocha e Torres (2015), citam 

que o principal material construtivo utilizado foi o aço, com aplicação em escadas, 

passarelas, elevadores, coberturas, forros, estruturas de pisos e parapeitos. O 
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material foi escolhido devido ao diálogo entre o novo e a construção original. Outro 

propósito da utilização deste material, de acordo com os autores foi a melhor 

adequação nos locais onde foi aplicado e também sua leveza. 

Como grande exemplo de intervenção arquitetônica, a Pinacoteca se destaca 

não apenas por dar condições materiais a um edifício, mas para salvá-lo de seu 

original projeto classicizante, tornando o edifício um exemplo consagrado e singular 

das artes e cultura mesmo após praticamente um século de história (MÜLLER, 

2000). 

No texto acima sobre a Pinacoteca de São Paulo, todos os autores 

pesquisados nomeiam a intervenção na edificação como reforma. No entanto, nesse 

caso, muitas das características originais foram mantidas, enquanto outras como, a 

alteração total do sentido do prédio, tornou possível compreender que essa 

intervenção é uma junção de reforma e restauro, e enquadra-se então no conceito 

de retrofit. Fica notório como a intervenção e aplicação de novas tecnologias e 

materiais, não prejudicam o seu conceito original, mas sim proporciona uma nova 

vida ao edifício já existente.  

 

2.2.2 Museu Nacional Marítimo de Amsterdam  

 

Em Amsterdam no século XVII, Daniel Stalpaert projetou o Armazém Marítimo 

(Figura 6), originalmente projetado como um armazém de água, construído no 

Classicismo Holandês em uma planta geométrica. Este armazém passou por um 

processo de retrofit com intuito de torná-lo adequado durante o ano todo para 

atividades culturais. A parte externa da edificação recebeu uma cobertura de vidro 

projetada por Laurent Ney, já a parte interna foi totalmente renovada através de um 

projeto de Dok Architecten, tendo sua conclusão em 2011 (SOUZA, 2012). 

Segundo Souza (2012), o intuito da intervenção era utilizar a estrutura já 

existente e aplicar usos modernos, sem afetar assim a cultura e a história do edifício, 

prática bastante utilizada em muitas renovações de edifícios históricos. O Museu 

comporta exposições históricas do mar, sua relação com a Holanda e seu 

desenvolvimento urbano. 
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Figura 6 - Museu Nacional Marítimo 

 

 

Fonte: amsterdam.info (2011).  

A estrutura e as suas características originais foram mantidas, o que manteve 

o caráter no entorno do edifício. Na fachada, a utilização de quatro elementos 

verticais tornaram-se pontos de orientação e utilizados como pilares de subida, já na 

parte externa, a nova cobertura criou um espaço que serve de orientação central 

para as diversas rotas através do museu como mostra a Figura 7. Foram retirados 

do edifício todos os molhes, com o propósito de que o depósito naval esteja dentro 

da água (SOUZA, 2012). 

Figura 7 - Espaço central com nova cobertura 

 

 

 

Fonte: Dok Architekten (2012) 
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Segundo Laurent Ney (apud SOUZA 2012, p.02), sobre a estratégia do 

projeto e os esforços da estrutura: 

 Ganhamos o concurso para a estrutura de cobertura do pátio e os 
requisitos estabelecidos pela Monumentenzorg (Comissão de preservação 
do patrimônio Holandês) deste antigo depósito da marinha eram muito 
rigorosos, exigindo o mínimo possível de violação do monumento e a 
criação de um clima quase de ar livre no pátio. A rosa de navegação 
presente em mapas náuticos históricos da coleção do museu foi uma fonte 
de inspiração para essa estrutura refinada e elegante. A cobertura é um 
exemplo de projeto integrado. O objetivo era cobrir o pátio 34m x 34m com 
a estrutura mais fina possível e que pudesse ser desmontada sem causar 
danos ao edifício. A fim de conseguir isto, todos os elementos foram 
ajustados entre si. Para manter o clima interno, uma configuração de vidro 
foi projetada especialmente para este projeto, já que alcança a combinação 
máxima entre manter calor no exterior e permitir a entrada de luz e cor. O 
vidro possui um revestimento com proteção solar que garante controle de 
temperatura adicional e uma banda de abertura ao longo da extremidade da 
estrutura de telhado permite a ventilação natural. Nas intersecções, 
iluminação LED computadorizada foi integrada. Isto é utilizado tanto para a 
iluminação principal e de emergência, bem como iluminação cenográfica, 
permitindo sensações únicas. 

 
Figura 8 - Cúpula com iluminação de LED computadorizada  

 

 

Fonte: Dok Architekten (2012) 

Souza (2012) fala que o acabamento do chão ladrilhado abaixo da cobertura 

central de vidro trata-se de algo inovador e sustentável. Este piso com tratamento 

acústico foi desenvolvido em cooperação com a Ingenieursbureau LBP Sight e trata-

se de lajes de travertino com nove centímetros de espessura, com preenchimento 

nas juntas. Essa composição cria uma aparência de tijolos, além de torná-lo atrativo 

e adequado para concertos e festividades. 
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A mescla de elementos originais com modernos, enfatizou a estrutura que ali 

já existia, e possibilita a apreciação da arquitetura antiga através da nova, por 

exemplo, escadas novas posicionadas perfeitamente entre algumas vigas antigas, 

como é possível observar na Figura 9. Segundo os arquitetos: “hoje, você anda 

muito perto das vigas de sustentação, é como se você estivesse tocando o século 

XVII”. O ático tem acesso livre para público através dos poços das escadas. Os 

eixos de serviços e as unidades sanitárias estão ligados aos tirantes verticais 

(SOUZA, 2012). 

Figura 9 - Vigas de sustentação  

 

 
 

Fonte: Dok Architekten (2012) 

Para Souza (2012) um dos grandes objetivos da intervenção foi a 

sustentabilidade, não apenas de materiais, onde muitos utilizados foram naturais, 

mas também em termos de serviços. Um sistema de armazenamento de 

temperatura foi instalado, tanto para calor quanto para frio. As mesas de leitura da 

biblioteca foram confeccionadas de madeiras originadas de navios demolidos, e os 

cofres antigos do século XVIII serviram de instalações sanitárias (Figura 10). Estes 

cofres foram descobertos apenas durante a intervenção, por Rappange & Partners 

(consultores de restauros), e, a partir de 2011, estão abertos ao público. A chamada 

“imersão da visita museu” instiga o visitante a absorver a beleza da originalidade do 

edifício.  
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Figura 10 - Instalações sanitárias locadas em cofres do século XVIII 

 

 

 

Fonte: Dok Architekten (2012) 

 

A liderança na renovação não apenas externa, mas também de escritórios, 

restaurante, salas, biblioteca e porão com acessórios sanitários foi realizada pelo 

escritório Dok Architecten. No entanto, houve também a contribuição de diversos 

designers de cunho nacional e internacional, como: Atelier Brückner, Sharp Haley, 

Design de Eventos, Lazer Hypsos com o Studio Tinker, e outros (SOUZA, 2012). 

Com essa obra percebe-se muito a preocupação dos envolvidos em preservar 

a história e mantê-la viva no local e para quem visita o museu. Neste caso, é notório 

como o retrofit pode melhorar um espaço e torná-lo mais vivo sem que sua história 

se perca, ou seja, destruída. A mescla entre a modernização e a construção orinal, 

fica muito evidente e marca os visitantes pelo contato com os elementos mantidos 

da edificação original, alcançando assim um dos principais objetivos da aplicação do 

retrofit. 

 

2.2.3 Empire State Building, Nova Iorque 

 

Considerado, desde os anos 30, um dos maiores símbolos do poder político e 

econômico dos Estados Unidos, o Empire State Building (EBS) (Figura 11), foi 

construído no centro de Manhatan, mais especificamente entre as ruas 33ª e 34ª na 

Quinta Avenida, com 102 andares. 
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Figura 11: Empire State Building 

 

 

 

Fonte: travelercorner (2016). 

 

Inaugurado em 1931, o antigo prédio surpreende muitos por possuir um 

consumo de energia inferior a muitos edifícios construídos a um ano atrás, o 

questionamento é, como isso é possível? (VASCONCELLOS, 2015). 

Com o passar dos anos, seus acabamentos e sistemas já se tornavam um 

problema por consumir muito tempo e recursos, notou-se a necessidade de intervir 

com uma reforma. Em 2009, a modernização tomou maiores proporções e o Empire 

State Building passou por uma renovação completa, com foco na sustentabilidade e 

na economia de água, energia e emissão de gases poluentes (VASCONCELLOS, 

2015). 

Segundo Vasconcellos (2015) o que foi feito no ESB, pode ser feito em várias 

edificações antigas que desejam consumir menos energia. Além da eficiência 

energética, as alterações no Empire State Building, que ajudaram a conseguir 

certificação LEED Gold incluem: 

a) instalação de equipamentos de baixo fluxo de água nos banheiros do edifício; 

b) o uso de material de limpeza verdes e produtos de controle de pragas; 

c) reciclagem de resíduos de inquilino e restos de construção; 

d) o uso de produtos de papel reciclado; 

e) o uso de tapetes de conteúdo reciclado, revestimentos de parede, tintas e 

adesivos com baixos VOC´s; 
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f) Um programa de engajamento dos inquilinos, incluindo medição setorizada, 

um recém-criado Sistema de Gestão de Energia e os requisitos obrigatórios verdes 

em contratos de arrendamento.  

Com o compromisso com a sustentabilidade e a eficiência energética, o 

edifício recebeu um sistema inteligente de controle de ventilação. O resultado de 

toda a preocupação com a sustentabilidade foi de que o Empire State Building 

fechou o ano de 2014 economizando cerca de US$2,8 milhões (aproximadamente 

R$10 miilhões) em consumo de água e energia. “O projeto de retrofit do edifício 

ultrapassou drasticamente nossas projeções de economia”, diz Anthony E. Malkin, 

presidente da Empire State Realty Trust, que administra o condomínio do prédio de 

102 andares e 381 metros de altura, incluindo a antena localizada em seu topo 

(SANTOS, 2015). 

Como resultado da eficiência alcançada nos pontos de energia e água o ESB 

tornou-se um edifício verde por excelência e esta em constante evolução. Seu 

retrofit alcançou o nível ouro com a maior pontuação da certificação LEED. Esta 

excelência foi possível utilizando um investimento de US$ 500 milhões 

(aproximadamente R$1,75 bilhões). Estes recursos foram utilizados para substituir 

instalações elétricas e hidráulicas e também a substituição de 6.514 janelas por 

equipamentos com desempenho térmico e acústico, além da troca dos elevadores 

antigos por outros mais modernos e eficientes (SANTOS, 2015). 

Proposto em 2009 pela C40 Cities Climate Leadership Group, o retrofit do 

Empire State alcançou a junção de preservação da edificação e de seu valor 

histórico e ao mesmo tempo uma modernização deste símbolo de Nova Iorque. “O 

projeto de retrofit do edifício é um exemplo do que a sociedade organizada, sem 

precisar do poder público, pode fazer pelas cidades”, cita Mark Watts, diretor-

executivo do C40 (SANTOS, 2015).  

O retrofit do Empire State Building modificou uma de suas principais 

características que eram as luzes que iluminavam a cidade 24 horas por dia, como 

mostra a Figura 12. Os prédios comerciais antigos eram projetados com a 

característica de possuírem um bloco interno de luz, ou seja, mesmo que uma única 

sala esta em uso o prédio inteiro se acenderia, gerando assim um desperdício 

gigantesco. Com o processo de iluminação sustentável aplicado na reforma, foi 

possível a economia de energia. A instalação de um jogo de luz no topo do edifício 
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mostrado na Figura 13, manteve o aspecto de iluminação clássica da cidade pelo 

edifício (CV, 2013). 

 

Figura 12 : Empire State Building a noite, antes do retrofit 

 

 

 

Fonte: AFP/EFE (2015). 

 

Figura 13: Empire State Building a noite, após o retrofit 

 

 

 

Fonte: estouindoparanovaiorque (2015)  

 

Para comportar um fluxo de 30 mil pessoas por dia, entre elas trabalhadores e 

visitantes nos dias de semana, o ESSB conta com 270 mil metros quadrados e 102 

andares construídos. Quando é incluído o turismo a soma chega a 4 milhões de 

visitantes por ano. Tendo isso em vista, a substituição de 70 elevadores antigos por 

modelos 30% mais eficientes, foi fundamental para a redução de gastos diários (CV, 

2013). 
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Com gastos de mais de meio bilhão de dólares, a última reforma auxiliou o 

edifício a atender as normas de sustentabilidade. Hoje em dia, toda energia utilizada 

proveem de fontes renováveis, onde as emissões de carbono reduziram em 38% 

(SANDRINI, 2013). 

Os gastos do Empire State com energia eram equivalentes ao consumo de 40 

mil habitações, que antes do retrofit custava cerca de US$ 11 milhões por ano. A 

expectativa é de que a economia de energia chegue a 38%, o que pouparia uma 

quantia anual de US$ 4,4 milhões.  

Segundo a CV (2013) o projeto de sustentabilidade também valorizou as 

salas corporativas do edifício, que já sofreram reajuste de preço: o metro quadrado 

hoje já passa dos US$ 40, quando há sete anos girava em torno dos US$ 26.  

 Nos dois primeiros estudos de caso, o retrofit foi aplicado de maneiras e 

objetivos semelhantes. Com a utilização das partes estruturais, foram criadas 

coberturas que vedaram o seu vão central, criando assim novos espaços que 

puderam ser melhor aproveitados,  e estes espaços também ajudaram a criar um 

novo fluxo para os ambientes. Outro aspecto bastante importante, foi a manutenção 

das principais características originais e implantação de novas tecnologias que 

otimizaram os edifícios sem perder seu valor histórico.  

Outra maneira de aplicar o retrofit foi demonstrada no terceiro estudo de caso 

que diferente dos anteriores, trás o enfoque no conceito de sustentabilidade. No 

entanto apresenta semelhança com os demais casos quanto a manutenção de sua 

estrutura original e seu valor histórico, por se tratar de um edifício no centro de uma 

grande cidade e ser uma importante referencia local e global, compartilha a 

necessidade e a importância de sua preservação. As técnicas utilizadas no retrofit 

deste caso foram todas com ênfase na redução de gastos com energia, como a 

substituição das janelas originais por modelos com sistema acústico e térmico, ou a 

atualização do bloco de distribuição de energia e também a troca de elevadores 

antigos por modelos mais eficientes.  

Através da pesquisa bibliográfica e dos estudos de casos foi possível 

observar que o retrofit é um conceito muito amplo e maleável, podendo ser 

trabalhado de diversas formas e em vários tipos de intervenções e de edifícios. 

Assim, pôde-se notar que em cada momento ou situação, ele é aplicado de um jeito 

diferente, sem ter um padrão ou um limite a ser seguido, tudo será determinado pelo 

objetivo que se quer atingir com esse processo. 
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3.  CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como tema principal o retrofit por estar diretamente 

ligada a área de arquitetura e ao patrimônio histórico, porém de uma forma 

alternativa que vai além das regras e padrões do restauro perante o IPHAN. Com a 

realização da pesquisa bibliográfica e também de estudos de caso, foi possível o 

entendimento e também o aprofundamento da temática, das diferentes abordagens 

sobre a intervenção e também os seus benefícios sociais e financeiros possíveis de 

alcançar com a sua aplicação. 

Neste artigo ficou claro a diferença entre retrofit e as técnicas mais 

conhecidas: restauro e reforma. Notou-se, então, que a principal diferença entre 

restauro e retrofit está na busca pelo resgate a originalidade ao extremo realizadas 

nas restaurações, destacando sempre suas pequenas particularidades, como por 

exemplo, a utilizações das mesmas técnicas originais da construção. Já a diferença 

entre retrofit e reforma, é a inclusão de novas tecnologias e o cuidado com a historia 

do edifício, inclusões essas características do retrofit, onde além da busca pela 

otimização e atualização de recursos, tem um cuidado também com seu valor 

histórico, trazendo assim benefícios financeiros e sociais. 

Através dos estudos de caso foi possível perceber como o retrofit pode 

proporcionar uma nova vida as edificações ao mesmo tempo em que mantem sua 

originalidade, também os torna mais modernos e adequados para abrigar novos 

usos e atender as normas atuais. Esses estudos deixaram claro que os benefícios 

dessa intervenção são voltados as melhorias que favorecem a sociedade, trazendo-

lhes mais conforto perante aos edifícios, usufruindo de novas tecnologias aplicadas, 

e também em benefício do próprio edifício, otimizando recursos como energia e 

água, garantindo assim maior economia financeira. 

As técnicas utilizadas nas intervenções de retrofit devem considerar as 

particularidades de cada edificação e qual a intenção de utilização após a 

intervenção. Quanto a sua limitação constatou-se que não há regras ou legislação 

que limitem a aplicação do retrofit, portanto cada obra terá a sua amplitude conforme 

o objetivo que se quer alcançar. 

 Este conceito de intervenção pode ser enquadrado dentro dos três pilares 

fundamentais da arquitetura vitruviana, que são eles: firmitas que se refere à 

estabilidade e ao caráter construtivo da arquitetura; venustas que está associada à 
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beleza e à apreciação estética; e utilitas que se refere à comodidade e ao longo da 

história foi associada à função e ao utilitarismo. Podem ser identificados os três 

pilares em todos os estudos de casos apresentados, a manutenção e cuidado com 

as estruturas já existentes, a preservação da sua estética original, e a busca da 

melhor utilização de cada edificação. 

Conclui-se, então, que o retrofit é uma forma de intervenção única e completa, 

que se difere de outros conceitos ainda mais conhecidos justamente por agregar 

características das outras formas de intervenção estudadas e não possuir suas 

limitações. 
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