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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho final de graduação tem como objetivos compreender 

o conceito do retrofit, a sua viabilidade e sua aplicação.  

Dessa forma é proposto um retrofit e uma ampliação de edifício, para 

abrigarem o serviço de Assistência Social no município de Munhoz de Mello – 

PR. Sugerindo mudanças simples e funcionais que melhoram o acolhimento dos 

locais e criam uma linguagem que unifica os distintos prédios existentes, 

proporcionando aos usuários espaços de interação e convivência.  
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O RETROFIT E A SUA EFETIVAÇÃO 
 
RESUMO 
 
No cenário de grandes centros urbanos há muitas edificações que remetem à épocas 
passadas e que tiveram sua vida útil interrompidas, por mostrarem-se insuficientes e 
antiquadas diante das tecnologias contemporâneas. Para solucionar tal deficiência sem 
comprometer o contínuo crescimento e inovação do mercado comercial, a prática do retrofit 
é o protagonista nessa renovação das obras existentes, modernizando-as parcial ou 
completamente. Nesse meio são encontrados prédios com significado histórico para o local, 
os quais podem ser reconhecidos como patrimônio ou não, entretanto, a sua ressignificação 
e o seu constante uso pelas pessoas favorecem a sua perpetuação. O município de Munhoz 
de Mello – PR, estudo de caso abordado, possui algumas construções com potencial para o 
retrofit, caso comprovada a efetividade do processo. Nesse artigo, busca-se compreender o 
conceito do retrofit, analisar os fatores de viabilidade dessa prática, comparando a uma nova 
construção e ressaltar a sua importância na preservação de patrimônios históricos. Assim, é 
possível resguardar a identidade do local, proporcionar um prédio atualizado com as 
tecnologias atuais e prolongar a vida útil do edifício.  
  
Palavras-chave: Preservação Patrimonial. Requalificação. Viabilidade.  
 
 
 

RETROFITTING AND ITS ACTUALIZATION 

 

ABSTRACT 
 

Amidst big urban centers, there are many buildings from times past which had their usefulness 
cut short when faced with contemporary technology. To solve these shortcomings without 
compromising commercial market growth and innovation, the processes of either partial or 
complete retrofitting are crucial to the renovation of preexisting structures. In these contexts, 
local historically significant buildings exist and may or may not be recognized as cultural 
heritage sites; however, resignifying them and encouraging their constant social use can favor 
their perpetuation. The town of Munhoz de Mello – PR, the addressed case study, sports a few 
buildings to be potentially retrofitted, should the process’s effectivity be proven. This article 
aims to understand this concept, analyze its viability by comparing the result to a newly 
concluded construction and highlight the importance of preserving heritage sites. Thus, it is 
possible to preserve the identity of the site, provide a building supplied with current 
technology, increase its utility and lifespan. 

 
Keywords: Heritage Preservation. Retrofit. Viability. 
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O RETROFIT E A SUA EFETIVAÇÃO  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As edificações de um modo geral, com o passar dos anos, 

tornam-se obsoletas, sejam pelos novos materiais e recursos que os 

avanços tecnológicos propiciam, ou simplesmente pela perda de 

funcionalidade decorrente principalmente de modificações de uso. 

(BARRIENTOS; QUALHARINI, 2004, p.2) 

 

Muitas edificações feitas há mais de duas décadas já deixaram de ser funcionais 

pela alteração do perfil de usuário e pela demanda da globalização, impondo novas 

reinvindicações e adaptações (BARRIENTOS; QUALHARINI, 2004). Frente a essa 

defasagem, os problemas econômicos, os conflitos entre herdeiros, a “especulação 

imobiliária” e o desinteresse de manutenção das propriedades dos Órgãos Públicos, 

condicionam o abandono e a desvalorização patrimonial desses imóveis (WILDNER, 

2018). 

Entretanto, com a renovação das metrópoles brasileiras motivou-se um caminho 

de aperfeiçoamento das metodologias e procedimentos técnicos na reabilitação das 

construções brasileiras (BARRIENTOS; QUALHARINI, 2004). E uma oportunidade em 

reverter o crescimento do abandono e subutilização de estruturas existentes conciliando 

as novas tendências e imposições (WILDNER, 2018). 

O termo retrofit tem início na Europa e nos Estados Unidos e busca “melhorar o 

desempenho das edificações” (BARRIENTOS, 2004, p.26), “customizar, adaptar, atualizar 

e requalificar” (GROSSO, 2015, p.1) com especificações tecnológicas. “A aparência 

pode não mudar, mas os valores certamente mudam, embora a edificação e todas as 

suas referências permaneçam preservadas” (BARRIENTOS, 2004, p.26). 

As vantagens que o retrofit apresenta são várias, entre elas, o maior conforto ao 

usuário, redução do custo de operação e ganhos financeiros na valorização do imóvel 

(BARRIENTOS, 2004), bem como, “uma ação renovável, (..) gerando menos resíduos” 

(GROSSO, 2015, p.15). 

A ampliação do estudo na reciclagem dos edifícios existentes contribui para difundir 

ainda mais o seu exercício quando viável, e segundo Barrientos (2004), colabora com o 

aumento do acervo de pesquisas técnicas arquitetônicas e das instalações, como 

refrigeração, condicionamento de ar, iluminação e estudos de layout das máquinas 
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eletrônicas.  Outro ponto considerável em concordância com Induta (2017) é a ausência de 

espaços nos grandes centros urbanos e comerciais restando para a construção civil a 

possibilidade de intervenção nas obras existentes, alterando os usos e mantendo as 

características originais dos imóveis atendendo as demandas da sociedade contemporânea. 

Diante disso, o artigo tem como objetivo compreender o conceito do retrofit e 

vocábulos presentes no universo de estudo, tendo como referência algumas obras correlatas, 

além de analisar os fatores que influenciam na viabilidade do processo, comparando-o com 

uma nova construção, e ressaltar a contribuição na preservação de patrimônios históricos que 

podem ou não ser tombados por entidade competente.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 CONCEITOS 

 

O termo retrofit vem da junção de “retro” do latim, que significa mover-se para trás 

e fit do inglês que remete a adaptação, ele surgiu na Europa e Estados Unidos no final da 

década de 90 sendo utilizado no início pela indústria aeronáutica e posteriormente pela 

construção civil. Ele é um termo técnico referente à atualização tecnológica de edificações 

antigas valorizando e prolongando sua vida útil, além do conforto e funcionalidade pela 

integração com avanços tecnológicos e materiais de última geração. Na execução pode ser 

encarado como uma reforma ou substituição dos componentes de um sistema, podendo ser 

classificado em retrofit rápido, médio e longo de acordo com os locais de intervenção 

(BARRIENTOS, 2004). 

 

O retrofit é a moderna face do antigo, o renascimento no lugar da 

destruição. Edifícios decadentes ganham fachadas renovadas e valorizadas, 

estabelecendo um diálogo com modernas instalações, comodidade e 

conforto tecnológico [...]. A aparência pode não mudar, mas os valores 

certamente mudam, embora a edificação e todas as suas referências 

permaneçam preservadas (BARRIENTOS,2004, p.25 apud JACOBE C.). 

 

Para Wildner (2018), o retrofit de uma estrutura visa adequá-la as novas exigências 

humanas, impedir a demolição, contribuir com o melhor rendimento das instalações e 

assegurar uma economia na construção.  
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O conceito retrofit arquitetônico está associado à modernização de 

equipamentos e sistemas obsoletos da construção antiga, para que possam 

ser reaproveitados em processo produtivo. E ao mesmo tempo, esse conceito 

é central no debate sobre o impacto da construção civil no meio ambiente, 

uma vez que toda obra dentro da indústria da construção civil gera um 

impacto ambiental (INDUTA, 2017, p.7 apud SILVA, 2013). 

 

Segundo uma notícia publicada no site da Revista Construção Mercado (2018), da 

Editora Pini, o projeto de retrofit tem como cerne o enaltecimento do prédio por meio da 

conservação das suas características originais, podendo ser tombado pela entidade federal 

de patrimônio histórico ou não. Além disso, almeja também somar a funcionalidade, a 

durabilidade, a eficiência energética e a manutenção estando em concordância com as 

normativas de regularização atuais. 

No universo do retrofit são utilizadas várias palavras similares que podem gerar 

equívocos quando citadas, como: remodelação, reabilitação, restauração, conservação, 

reforma, preservação, renovação e revitalização. Para compreensão de cada vocábulo foi 

consultado o Dicionário Aurélio (2001) e exposto sua definição a seguir: 

 Remodelação: “refazer, segundo outro modelo, ou com modificações profundas”. 

 Reabilitação: “ato de reabilitar-se (restituir estado anterior), restauração a 

normalidade, recobramento de crédito, de estima ou do bom conceito perante a 

sociedade”. 

 Restauração: “ato ou efeito de restaurar (pôr em bom estado, renovando o 

deteriorado), trabalho de recuperação feito em construção ou obra de arte”.  

 Conservação: “ato ou efeito de conservar, conjunto de medidas para impedir a 

deterioração das diferentes partes de uma edificação”. 

 Reformar: “dar melhor forma, reconstruir, emendar, corrigir, restaurar, dar ou 

conceder reforma, mudar, alterar, regenerar, obter reforma”. 

 Preservação: “livrar de algum mal ou dano, livrar, resguardar, defender”. 

 Renovação: “tornar novo, ou como novo, modificar, introduzindo novos elementos, 

substituir por algo novo do mesmo tipo, (...), estender a duração, o período de 

validade ou vigência, (...), ganhar aspecto, vigor, do que é novo, aparecer de novo, 

repetir-se.” 

 Revitalização: “dar mais vitalidade, ou novo impulso a, fazer recuperar o grau de 

atividade, de eficiência”. 

Além do entendimento dos vocábulos utilizados no meio de intervenção do retrofit, 

há diversas obras que são exemplos bem sucedidos no Brasil e servem de oportunidade para 
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reforçar essa prática, como o Sesc Pompeia, o Sesc 24 de Maio, ambos localizados em São 

Paulo – SP e o Edifício Zoller Building Center, em Curitiba – PR. 

O Sesc Pompéia foi projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi em 1986, o qual possui 

uma área de 23.571m² e está localizado na Rua Cléia, número 93, no bairro Barra Funda – 

São Paulo/SP (Archdaily, 2013).  A anterior fábrica de tambores dos Irmãos Mauser e a 

consecutiva sede da Ibesa-Gelomatic, foi requalificada para estimular o lazer e a convivência 

das pessoas contando com a elaboração de três novos prédios, um para os esportes 

recreativos, outro para os vestiários e outro para a caixa d’água. Essa reciclagem dos 

edifícios do conjunto pode ser considerada como um marco na história de São Paulo pela 

importância do uso anterior e atual (LANFER, 2011). 

 

 

Figura 1 - Vista do deck e dos galpões industriais localizados no Sesc Pompéia (Fonte: Archdaily,2013). 

 

Segundo o site da Pavilion (2018), o prédio da antiga loja Mesbla encerrou as 

atividades em 1999 e foi inaugurado em 2017 como Sesc 24 de maio, após uma 

reestruturação conduzida pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha em parceria com o escritório 

MMBB. Em conformidade com o site Vitruvius (2018), a obra é um exemplo de transformação 

no patrimônio urbano construído, a qual teve como objetivos: recuperar o máximo do 

existente demolindo acréscimos fora do edifício original, abrigar as instalações técnicas e 

mecânicas de apoio na propriedade ao lado, intercalar espaços marcantes característicos de 

salão com galerias superiores evitando a monotonia de configuração, adequar a 

acessibilidade com o uso de rampas realçando o percurso no seu interior, garantir autonomia 

ao conjunto, acolher o pedestre com uma praça coberta no térreo, possuir um solário com 

piscina na cobertura e reconfigurar a garagem para abrigar o teatro e os espaços de apoio. 
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O edifício está inserido numa localidade notável de São Paulo, na esquina da Rua 24 de 

maio com a Rua Dom José de Barros, centro. 

 

 

Figura 2 - Edifício Sesc 24 de maio (Fonte: estúdio FLAGRANTE, 2017). 

 

De acordo com o site oficial da mostra Casa Cor, o Edifício Zoller Building Center 

está localizado em Curitiba – PR, na Rua Coronel Menna Barreto Monclaro, número 423, 

bairro centro. O projeto é de autoria do arquiteto Ricardo Amaral e sua construção é do ano 

de 1992. Desde a sua inauguração até 1997 funcionou como Curitiba Outlet Center e após 

esse período recebeu manutenções constantes mesmo estando desativado. Em 2019, o 

prédio passa por um retrofit para sediar a 26ª edição da mostra Casa Cor Paraná, liderada 

por Marina Nessi e com o objetivo de restaurar e inserir a edificação novamente no mercado 

curitibano continuando a sua trajetória.  

 

           

Figura 3 - Edifício antes da mostra (Fonte: 

Casa Cor Paraná, 2019). 

 

Figura 4 – Edifício após a mostra (Fonte: Casa 

Sul, 2019). 

A partir desses exemplos percebe- se diferentes maneiras da aplicação do retrofit, 

uma intervenção por requalificação no século passado que permanece atual e representou 

uma inovação na época, uma ação complexa na reestruturação de um prédio existente 

inserindo uma linguagem contemporânea e um programa de necessidades denso e 
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diversificado, e por fim, mais um exemplar do crescimento na aplicação da técnica retrofit e 

da renovação de obras obsoletas sendo inseridas novamente no mercado imobiliário. 

 

2.2 FATORES DE VIABILIDADE 

 

De acordo com Induta (2017), as dificuldades do estudo de viabilidade são muito 

específicas, pois estão sujeitas ao tipo de empreendimento, sua idade e a localização. Obras 

com mais de 30 anos, por exemplo, apresentam carências de informação, profissionais 

pouco qualificados e a inexistência de projetos ou a má conservação deles. Para o autor, o 

projeto de retrofit é o mais árduo de ser realizado pelo profundo grau de detalhamento, o 

qual é ampliado caso a edificação seja tombada pelo patrimônio histórico. Segundo 

Barrientos et Qualharini (2004), nesses casos há algumas limitações como os telhados, as 

fachadas e as pinturas onde são analisados os aspectos impedidos de alteração, devendo 

permanecer o projeto original.  

Realizar um retrofit é mais fatigante que um novo projeto por causa das 

modificações estruturais, alojamento das novas tecnologias e um estudo rigoroso com a 

entrega dos materiais e retirada do entulho. A burocracia para efetivar o procedimento é 

mais longa, desde a aquisição dos documentos, aprovação pela prefeitura e aquisição de 

financiamentos, os quais devem ser custeados por incentivos fiscais presentes na legislação 

municipal. “Apesar de um retrofit não gerar a mesma margem de lucro que projetos de 

construções novas, ele ainda é uma escolha mais segura no atual cenário econômico” 

(INDUTA, 2017, p.56-57). 

Na tabela a seguir estão simplificados serviços e dificuldades de uma obra 

convencional e de um retrofit podendo compará-los, identificando pontos de economia, 

maiores gastos e complicações de logística na execução. 

 
OBRA TRADICIONAL RETROFIT 

Ocorre apenas quando há estruturas no 
terreno que precisam ser removidas. 

Demolição É uma atividade muito comum, 
especialmente quando há 
modificação de uso. 

Necessária para limpar e nivelar o 
terreno antes de iniciar a construção. 

Terraplanagem Raramente acontece. 

É montado antes do início das obras de 
acordo com o número de trabalhadores 
envolvidos. 

Canteiro de obras É mais limitado em função das 
construções existentes e da eventual 
ocupação do edifício. 

São executadas a partir do zero, 
seguindo orientações dos projetos de 
fundações e de estrutura. 

Fundações e 
estrutura 

Pode ser necessário adaptá-las, 
principalmente quando há mudança 
do uso da edificação. 

Pode usar a tradicional alvenaria ou 
painéis pré-fabricados de vedação. 

Fechamentos Quando necessários, ocorre da 
mesma forma que em uma obra 
convencional. 
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Necessária para assegurar a vida útil 
da construção. 

Impermeabilizações O retrofit pode ser um motivo 
adicional para se refazer a 
impermeabilização. Assim evitam-se 
o retrabalho e gastos extras com 
acabamento. 

Pode utilizar diferentes materiais de 
acordo com o padrão e tipo da 
construção. 

Acabamentos Uma das etapas cruciais do retrofit. É 
fundamental para dar uma 
aparência mais atual a construção e 
valorizar o imóvel. 

Instalações (água, esgoto, energia, ar-
condicionado, gás e dados) são 
executadas para garantir o pleno 
funcionamento do edifício. 

Instalações prediais A modernização das instalações 
prediais é fundamental para adaptar 
a construção as novas exigências dos 
usuários e as normas técnicas e de 
segurança. 

Varia de acordo com o padrão e tipo 
da construção. 

Fachada O retrofit de fachadas é um dos mais 
usuais. Pode prever a troca de 
revestimentos e a substituição de 
esquadrias, por exemplo. 

Longo, de acordo com a complexidade 
da obra. 

Tempo médio de 
obra 

Pequenas reformas podem ser feitas 
em poucas semanas, mas retrofits 
mais complexos tendem a demorar 
mais do que construir um novo 
edifício. 

Quantidade e grau de especialização 
da mão de obra variam de acordo com 
o estágio da obra. 

Mão de obra Menos numerosa que em obras 
tradicionais. Mas os trabalhadores 
são mais especializados e treinados 
para trabalhar sob condições 
adversas como em edifícios 
ocupados. 

Tabela 1 – Estudo comparativo de obra tradicional e retrofit. (Fonte: Revista Téchne, ed. 37, jul. de 
2011). 

 

Para completar a compreensão da técnica do retrofit e verificar a sua viabilidade 

será apresentada a seguir a metodologia desenvolvida por Barrientos et Qualharini (2004). 

 

 

Figura 5 – Fluxograma de um pré-diagnóstico (Fonte: BARRIENTOS et QUALHARINI, 2004). 

 

De acordo com os autores citados acima, a confecção de um pré-diagnóstico 

permite uma compreensão inicial da qualidade e estado de conservação da obra de 

intervenção, sendo produzida a partir de inspeções visuais e levantamentos métricos 
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superficiais constituindo informações básicas para elaboração de um anteprojeto, o qual 

aborda os objetivos preliminares dos proprietários, alternativas de execução e a qualidade 

empregada.  Resultando a praticabilidade da intervenção e é elaborado um diagnóstico.  

O diagnóstico é caracterizado por uma averiguação mais precisa visando à 

produção de um parecer técnico condizente com a realidade da obra. Para evitar conclusões 

errôneas são mencionadas metodologias com recursos de avaliação que podem contribuir 

efetivamente com a solução dos problemas, elas dependem de fatores como tempo e custo 

identificando o melhor método de investigação para o caso.  

As principais técnicas são: a vistoria, onde o profissional examina o imóvel; a 

pesquisa documental que busca a maior quantidade de informações técnicas por meio dos 

projetos, condições legais, administrativas, tipo de fundação, de estrutura, técnicas adotadas 

sempre verificando a sua representatividade diante da realidade; o questionário o qual busca 

informações pelos usuários que não estão contidas nas documentações; as entrevistas que 

podem acontecer e abordar o assunto de três maneiras distintas.  

Além disso, as medições físicas tem grande utilidade quando o projeto é 

desconhecido e são relevantes em levantamentos específicos como nível de pressão sonora, 

temperatura, nível de iluminamento, e as investigações complementares que identificam 

elementos ocultos e imprescindíveis como qualidade dos materiais, umidade e etc. Elas 

podem ser destrutivas ou não degradantes, a primeira retirando amostras e oferendo riscos 

aos ocupantes e a segunda cometida nas edificações patrimoniais por meio de radiografias, 

medições de flecha e grandes deformações. 

A etapa seguinte consiste na produção de uma proposta preliminar com orçamento, 

cronograma, programação das intervenções separadas por projetos específicos, contratações 

e subscrição dos contratos podendo assim, começar as execuções das atividades. Na figura 

abaixo há uma síntese do processo para facilitar a compreensão. 
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Figura 6 – Fluxograma de um diagnóstico (Fonte: BARRIENTOS et QUALHARINI, 2004). 

 

Embasar-se numa metodologia como essa facilita a ordem de acontecimento dos 

fatos, a organização das informações coletadas e o desenvolvimento da proposta. Com o 

pré-diagnóstico a viabilidade do retrofit é definida rapidamente observando pontos chave e 

com o diagnóstico é feita uma análise profunda para confirmação da sua efetividade.  

  

2.3 ESTUDO DE CASO: MUNHOZ DE MELLO – PR 

 

Munhoz de Mello é um município localizado na região noroeste do Paraná, como 

podemos ver na imagem a seguir, ele possui uma área territorial de 137,018 km² e uma 

população de 3.678 habitantes (Censo, 2010). Na década de 1940, a cidade formou um 

pequeno povoado que buscava a exploração das terras de fácil acesso, sendo denominado 

inicialmente como Gleba Interventor Manoel Ribas para homenagear o filho de Gustavo 

Ribas, proprietário das terras. Entretanto, em 1955 pela Lei Estadual nº 2.473, deixou de 

pertencer ao município vizinho de Astorga e foi renomeado de Munhoz de Mello, 

homenageando o desembargador e presidente do tribunal de justiça do Paraná, na época 

José Munhoz de Mello (RETUR, 2019).   
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Figura 7 – Local do município no mapa de 

divisão das Comarcas  

(Fonte: MPPR adaptado, 2019) 

Figura 8- Vista aérea da sede urbana. (Fonte: 

PMMM, 2019) 

 

O primeiro prefeito eleito, Jorge Ricardo de Lima, assumiu a função administrativa 

em 14 de dezembro de 1956 e conforme os anos, a cidade desenvolveu-se tendo uma 

contribuição econômica expressiva pelo cultivo do café. Tal fato promoveu a vinda de muitas 

pessoas para a localidade em busca de melhoria de vida, dessa forma, o montante 

populacional alcançou cerca de 14.000 habitantes na década de 1960. Entretanto, com a 

forte geada ocorrida na região em 1975 e a destruição das lavouras, a população buscou 

oportunidades em outros locais, resultando num decréscimo habitacional de 3.300 

moradores, e numa população de 4.900 habitantes na década de 1980 (RETUR, 2019). 

Mesmo a cidade sendo recente e de pequeno porte há prédios com aptidão para o 

retrofit se comprovada a sua viabilidade. No mapa e imagens a seguir estão identificados os 

locais com potencial, os quais são datados das primeiras décadas de formação da cidade e 

com o passar do tempo tiveram seus usos modificados ou foram recentemente substituídos 

por novas edificações.  

As mudanças de uso e as novas construções acontecem por fatores como: a idade 

das estruturas, a qual eleva o custo de uma reforma pela inexistência de manutenções 

preventivas regulares; o aumento da demanda, os projetos padronizados do governo para 

fomentar os serviços básicos de educação e saúde; as novas exigências de segurança contra 

incêndio, a acessibilidade e outros itens, que muitas vezes são analisados e definidos sem um 

planejamento específico para adequar-se rapidamente ao novo uso.  
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Figura 9 - Mapa de localização das edificações (Fonte: PMMM adaptado, 2018). 

 

Como podemos perceber no mapa acima, as cores escuras identificam as novas 

edificações e as cores claras seus edifícios anteriores e os novos usos. Além das construções 

expostas abaixo há outras que podem apresentar potencial pela tipologia, técnica construtiva 

ou uso emblemático. O primeiro exemplo abordado remete ao ensino infantil primário que 

funcionou por um longo período na edificação 1 e foi substituído por uma nova construção 

em 2011, a edificação 2, este abriga atualmente o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos (SCFV). Alguns dos fatores que resultaram na nova sede foram a idade da 

estrutura encarecendo uma possível reforma, a dificuldade em adequações de acessibilidade 

e segurança, e o incentivo do governo através da construção de projetos padronizados.  
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Figura 10 - SCFV, edificação 1. (Fonte: Autora, 2019) 

 

 

Figura 11 - CMEI, edificação 2. (Fonte: Autora, 2019) 

 

O segundo exemplo é o ensino fundamental municipal, o qual funcionou na 

edificação 1 desde a década 1960 até o ano de 2019, sendo relocado em uma nova 

construção a edificação 2, e recebendo a Secretaria de Educação em sua estrutura física. A 

antiga escola permite uma reforma para sanar suas deficiências, porém a oportunidade de 

um novo edifício dessa categoria trouxe benefícios para a população. 

 

   

Figura 12/ 13 - Secretaria de Educação, edificação 1 e Escola Municipal Vicente Liberato, edificação 2. 

(Fonte: Autora, 2019) 
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O terceiro exemplo está relacionado com a administração municipal, a qual 

funcionou na edificação 1 desde a década de 1980 e em 2016 foi substituída por uma nova 

construção, a edificação 2. Hoje a antiga sede pertence a propriedade privada e encontra-se 

desocupada. Alguns dos fatores que resultaram na construção de um novo espaço foram a 

idade da estrutura, a dificuldade em proporcionar acessibilidade, a possibilidade de recurso 

para tal investimento e um local de implantação próximo a outros equipamentos existentes. 

 

  

Figura 14/ 15 - Antiga sede, edificação 1 e atual Paço Municipal, edificação 2 (Fonte: Autora, 2019). 

 

O quarto caso aborda estabelecimentos da saúde municipal onde a edificação 1 

inaugurada no final da década de 1960 como hospital, possivelmente terá sua função atual 

alterada, sendo substituída pela edificação 2, a qual concentrará ainda mais o atendimento 

no local. A edificação 1 inaugurada em 1996  passou por inúmeras reformas que 

descaracterizaram suas concepções originais, isso resulta numa perda da identidade 

arquitetônica da época e da história da cidade. 

 

   

Figura 16/ 17 - Atual Policlínica, edificação 1 e construção do Pronto Atendimento, edificação 2 (Fonte: 

Autora, 2019). 
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Além das situações apresentadas existem outros casos de edificações que foram 

construídas com um uso inicial definido desempenhando um importante papel e no decorrer 

dos anos tiveram seu uso trocado ou perdeu a relevância. Dentre essas edificações, uma tem 

maior destaque pela importância histórica onde abrigou inicialmente a administração 

municipal na década de 1960, ilustrado nas figuras 18 e 19. Entretanto, com a mudança de 

função na década de 1980 o prédio passou por diversas reformas adequando-se aos usos 

posteriores e ocasionando a perda de suas características arquitetônicas originais, as quais 

registram o estilo modernista empregado nas construções da época.  

 

  

Figura 18/19 – Prefeitura Municipal na década de 1960 e como função de banco (Fonte: Benkendorf, 

2003).

 

As datas das construções e as informações foram adquiridas na Prefeitura Municipal 

(2019) e no material desenvolvido por Benkendorf (2003) e outros colaboradores. 

 

  

Figura 20/ 21 - Edificação antes e após a última reforma. (Fonte: Autora, 2019) 

 

Segundo Wildner (2018), as cidades são formas complexas de organização as quais 

expressam um povo e é o produto concreto das dinâmicas desempenhadas no passado 
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contando suas histórias no atual cenário urbano. “As edificações também são registros do 

processo de formação de uma cidade, e consequentemente, um registro do processo de 

formação sociocultural que se deu no local”.  O autor afirma ainda que ao propor soluções 

para esses espaços a preservação é um fator fundamental para dar sentido à história, ao 

pertencimento e a identidade daquele povo.  

 

 

3 PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL NA ESFERA MUNICIPAL 

 

De acordo com o manual desenvolvido pelo CAU/SP em 2017, a chave para a 

gestão do patrimônio é a escolha dos bens que serão protegidos, para isso é necessário 

conhecer a história do local e ter competência para definir os bens mais notáveis, os quais 

tem um vínculo singular com a composição, com o contexto e com as construções, formando 

o “espírito do lugar”.  

Ao longo do manual estudado são elencados pontos para realizar o processo de 

conservação e preservação desses bens, sendo o tombamento apenas uma das opções. 

Inicialmente, o patrimônio deve ser incorporado ao planejamento da cidade sendo valorizado 

e revestido de significados que colaboram para a formação de uma identidade coletiva, 

sendo imprescindível a participação ativa dos habitantes garantindo legitimidade e respaldo 

para as ações municipais, em detrimento dos interesses econômicos, quando for cabível. 

Também é sugerida a criação de instâncias descentralizadas facilitando essa atuação 

popular, a qual deve ser permanente e concreta, coincidindo com a realidade do território e 

bem esclarecida através de educação formal, oficinas, eventos, publicações, participação 

eletrônica e museu da história da cidade, por exemplo. 

Em segundo lugar, o gestor do patrimônio deve identificar as fases de evolução 

reconhecendo o acervo expressivo, realizar um levantamento dos bens tombados e 

protegidos, estabelecer a cronologia da cidade em termos de atividade econômica e 

produção arquitetônica e urbanística e decidir as obras que mais representam os períodos 

decorridos. A organizadora do guia ressalta que o monumento precisa ser utilizado, assim a 

partir das vivências cotidianas são formadas as memórias locais as quais agregam as 

transformações e as mantem dinâmicas. 

Por fim, é preciso determinar processos de gerenciamento rápidos nas repostas e 

aceitos pelo povo, constituir parcerias com a iniciativa privada, elaborar banco de dados do 
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patrimônio, possuir uma equipe técnica bem qualificada, entre outros pontos interessantes na 

efetivação desse método. Dessa forma, o manual instrui maneiras para salvaguardar a 

herança construída no âmbito municipal. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A compreensão do conceito do retrofit foi alcançada visto que ele é um processo de 

atualização tanto de uma obra arquitetônica quanto de um sistema operacional ultrapassado 

e deficiente. É uma ação realizada há bastante tempo e em vários locais do mundo, 

ganhando destaque na atualidade pela escassez de terrenos vazios nos grandes centros 

urbanos e pela necessidade de soluções no uso das edificações muitas vezes obsoletas ou 

subutilizadas.  

Apesar do método de reciclagem dos prédios estarem ganhando espaço no 

mercado e aprimorando suas metodologias de aplicação, ele deve ser bem empregado 

garantindo realmente as vantagens existentes e evitando transtornos pós-ocupação.  Para a 

sua eficiência deve ser elaborado um estudo inicial de viabilidade da intervenção pretendida 

contendo um pré-diagnóstico e posteriormente um diagnóstico com projetos executivos, 

orçamentos, planejamento e contratos se aprovadas às intervenções, concretizando enfim a 

proposta. 

Por ser um tipo de reforma ele apresenta dificuldades típicas diferentes das de uma 

obra tradicional, o que muitas vezes acarreta no prolongamento dos prazos. Entre essas 

dificuldades, a necessidade de mão de obra qualificada, a inexistência de legislações 

específicas ou normas voltadas para essa classificação, o surgimento de imprevistos e as 

exigências em obras de preservação histórica. 

Mesmo sendo uma atividade trabalhosa a sua realização é fundamental na 

contemporaneidade permitindo que as histórias das localidades ainda sejam contadas no 

cenário urbano. Diante desse propósito, a identificação de obras com potencial para 

intervenção foi apontada na cidade de Munhoz de Mello – PR, buscando cooperar com o 

registro da sua trajetória e incentivar a prática de manutenções preventivas e a preservação 

histórica dos edifícios públicos, confirmando o que Aldo Rossi (1966) elucidou que “As 

cidades são um passado que ainda experimentamos”. 
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¹ CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. 
² SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Como foi dito no início, o estudo elaborado propõe um retrofit no prédio que 

funcionava a Escola Vicente Liberato desde a década de 1980 e uma ampliação do edifício 

onde funciona o CRAS ¹ atualmente. Esse estudo busca melhorar os ambientes físicos onde o 

serviço de Assistência Social atua tornando-os mais acolhedores, funcionais e unificados. 

 

  

Figura 22/ 23 – Local proposto para a SCFV e o CRAS atual (Fonte: Autora, 2019). 

 

É adotada a mudança do local de atendimento da SCFV ² para a antiga escola, pois 

a prática do retrofit no prédio atual (figura 24) não é viável. Ele possui uma estrutura antiga e 

mal conservada, com instalações precárias não comportando uma atualização do sistema, 

também há falta de espaço, limitações para garantir a acessibilidade, insuficiência de 

iluminação e ventilação natural, afastamento do CRAS dificultando a resolução dos 

problemas internos e a desconexão da SCFV com os demais equipamentos públicos, como 

podemos ver na figura 25. Diante disso, a antiga escola mostra-se conservada e viável para 

as mudanças necessárias, tendo uma dimensão e organização espacial condizente com o 

programa solicitado.  

 

 

Figura 24 – Local atual da SCFV (Fonte: Autora, 2019). 
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³ PAEFI -  Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e indivíduos. 

 

Figura 25 – Localização de equipamentos públicos do entorno da intervenção 

(Fonte: PMMM, 2018 adaptada). 

 

Outro motivo relevante é a memória afetiva criada pela população ao longo do 

tempo no local proposto, sendo popularmente denominada como “antiga escola”, a qual é 

utilizada atualmente como Secretaria da Educação.  

O prédio atual do CRAS também apresenta problemas como falta de espaço para 

atendimento, falta de privacidade na área de espera, compartilhamento da copa com o DML, 

ausência de espaço para interação e descanso dos funcionários, subutilização da sala 

multiuso, problemas com insolação e armazenamento de arquivos. Dessa forma é sugerida 

uma ampliação simples e viável, solucionando tais apontamentos. 

De acordo com o Ministério da Cidadania, o serviço de Assistência Social tem como 

porta entrada o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, o qual deve estar 

localizado próximo das áreas de vulnerabilidade e atuar fortalecendo a convivência das 

pessoas em família e na comunidade. Essa unidade oferece serviços como Proteção e 

Atendimento Integral a Família (PAIF), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) e os benefícios assistenciais para aqueles registrados no Cadastro Único do Governo 

Federal. O público atendido nesse local são famílias, indivíduos em caso de grave 

desproteção, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil e as 

demais atendidas pelos auxílios. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV é um trabalho social 

complementar a atendimento realizado às famílias pelo PAIF ou PAEFI³, acontecendo com 

atividades artísticas, de lazer, esportivas, culturais em grupos separados pelos ciclos de vida. 
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A prestação dessa tarefa deve acontecer no CRAS ou nos centros de convivência, mas como 

falta espaço físico na unidade o imóvel proposto fica próximo e atende a demanda.  

O público atendido são crianças, jovens e adultos, pessoas violentadas, deficientes, 

jovens fora da escola ou aqueles que cumprem medidas socioeducativas, idosos sem amparo 

da família e demais pessoas cadastradas. As faixas etárias iniciam com crianças de até 6 

anos contemplando até pessoas idosas. O objetivo do serviço é incentivar a troca de 

experiências e integração, criar o sentido do coletivo fortalecendo as ligações familiares e 

comunitárias. O trabalho realizado nesse local é preventivo, embasado na afirmação e 

defesa dos direitos e aprimoramento das habilidades dos cidadãos. 

 

 

O LOCAL 

 

Os locais de intervenção são na cidade de Munhoz de Mello – PR, a qual faz limite 

com os municípios de Iguaraçu, Astorga, Santa Fé e distancia aproximadamente, 42km de 

Maringá. Na imagem abaixo verifica os locais de intervenção, o percurso de uma edificação 

para outra, a configuração ortogonal do traçado urbano, alguns equipamentos públicos 

existentes no recorte e o entorno de maneira geral. 

 

 

Figura 26 – Locais de intervenção com entorno (Fonte: Google Maps, 2019 adaptado). 
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A localização do prédio da antiga escola com projeto de retrofit apresenta 

condicionantes exemplificados na figura abaixo. A seguir também está apresentada em 

figuras a pesquisa documental realizada, a situação atual do edifício, o programa de 

necessidades estabelecido pela equipe técnica em entrevista e o levantamento das fachadas 

mantidas no projeto e suas patologias. 

 

 

Figura 27 – Condicionantes do lugar da SCFV (Fonte: Google maps, 2019 adaptado). 

 

     

Figura 28 – Registro da edificação recém-

construída. (Fonte: Benkendorf, 2003) 

Figura 29 – Planta esquemática cronológica. 

(Fonte: PMMM adaptada, 2019)  
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Figura 30/ 31/ 32 – Prancha de projeto com ampliação em 1993/ 1996. (Fonte: PMMM, 2019) 

 

  

Figura 33/ 34 – Vista das salas de aula (Fonte: Autora, 2019). 

 

     

Figura 35/ 36 – Vista do pátio intermediário (Fonte: Autora, 2019). 
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Figura 37/ 38 – Vista do pátio posterior e da fachada principal (Fonte: Autora, 2019). 

 

Em concordância com a metodologia adotada e com o levantamento realizado é 

necessário recuperar o madeiramento da cobertura, as esquadrias basculantes, o piso dos 

pátios, os quadros negros, a pintura geral da edificação e a área permeável. Também é 

preciso atualizar a ventilação dos sanitários, as exigências de segurança, as instalações 

elétricas e hidráulicas, a iluminação artificial, o condicionamento de ar, a rede de dados (TI) e 

a acessibilidade.  

 

 

 

Figura 39 – Programa de necessidades estabelecido pela equipe técnica. (Fonte: Autora, 2019) 

 

Na figura 39 está exposto o programa de necessidades para o SCFV funcionar de 

maneira confortável, carecendo de um espaço para as apresentações, refeitório, cozinha 

ampla para abrigar cursos de culinária, salas administrativas e de oficinas, sala de exibição, 

sala de reuniões e atendimento, telecentro, áreas de apoio e sanitários adultos e infantis. 
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A outra edificação considerada na proposta é o atual prédio do CRAS, projeto 

fornecido pelo governo do Estado inaugurado no ano de 2012 e com sugestão de ampliação 

nesse trabalho. Nas figuras a seguir estão apresentados alguns condicionantes do terreno e a 

situação atual dos espaços e o programa de necessidades estabelecido em entrevista.  

 

 

Figura 40 – Condicionantes do terreno CRAS. (Fonte: Google maps adaptado, 2019). 

 

      

Figura 41/ 42 – Vista da recepção, área de espera e circulação. (Fonte: Autora, 2019) 
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Figura 43/ 44 – Vista do sanitário feminino e da copa/DML. (Fonte: Autora, 2019) 

 

        

Figura 45 / 46 – Vista da sala de reunião e do espaço kids. (Fonte: Autora, 2019) 

 

 

Figura 47 – Vista da sala da equipe técnica (sala multiuso). (Fonte: Autora, 2019) 
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Figura 48 – Programa de necessidades estabelecido em entrevista. (Fonte: Autora, 2019) 

 

Na figura 48 está elaborado um fluxograma com os espaços necessários para o 

funcionamento da unidade. Atualmente ela possui sala de reuniões, sala de atendimento, 

sala administrativa, sanitários, copa e DML, recepção, área de espera, circulação e espaço 

kids. Sendo solicitado mais uma sala de atendimento, almoxarifado, sala para atendimento 

coletivo, separação da copa e do DML permitindo a convivência dos funcionários, e 

privacidade na área de espera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





35 
 

 

ESCOLAS QUE INOVAM 

AUÁ arquitetos 

2014 

Santos | SP 

Figura 49- Estudioteca (Fonte: Archdaily,2019). 

 

A Prefeitura de Santos em parceria com empresas privadas implantou o Programa 

Justiça Restaurativa que busca fortalecer a cultura e a paz no município.  O programa 

selecionou algumas escolas e inaugurou uma Biblioteca e uma Estudioteca a partir de 

pesquisas realizadas com os usuários, buscando o incentivo à leitura, o desenvolvimento das 

habilidades socioemocionais e a construção de novas bagagens de aprendizagem e 

alfabetização. O projeto abrangeu obras de adequação, renovação do mobiliário, formação 

da equipe pedagógica e aparelhamento com equipamentos digitais. Além disso, propôs 

ambientes flexíveis, acolhedores, acessíveis, confortáveis, lúdicos, atrativos, com móveis 

adaptáveis e delimitação dos espaços, por meio de manchas de cor escrevíveis no piso, nas 

paredes e no teto.  

 

 

Figura 50 – Perspectiva isométrica da Estudioteca (Fonte: Archdaily,2019) 
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Figura 51 – Vista da sala de reunião (Fonte: Archdaily,2019). 

 

 

Figura 52 – Possibilidades de movimentação dos painéis escrevíveis na sala de reunião (Fonte: 

Archdaily, 2019). 

 

A partir do estudo desse projeto é notável a qualidade espacial obtida permitindo a 

apropriação de seus estudantes e funcionários com as medidas adotadas. Considerando a 

relevância desse projeto e do tema escolhido, existe a oportunidade de aplicar estas soluções 

projetuais nas salas de atendimento coletivo e na sala de exibição, incentivando a interação, 

o acolhimento e a iniciativa entre as diferentes pessoas. 
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FUNDAÇÃO BRADESCO 

Shieh Arquitetos 

Nitsche Arquitetos 

2015 – 2017 

Osasco | SP 

Figura 53 – Perspectiva frontal do prédio 

(Fonte: Shieh Arquitetos Associados) 

 

O escritório SAA reconfigurou e qualificou um antigo edifício administrativo para 

acomodar a Escola de ensino médio da Fundação Bradesco, tornando-se um atrativo no 

entorno local. As soluções adotadas foram o aproveitamento da estrutura pré-existente com a 

demolição de algumas lajes frontais para a criação de átrios centrais, o pré-sombreamento 

das fachadas com chapa de alumínio expandido em módulos articulados, a criação de 

praças de convívio, jardins, a adoção de sheds para iluminação e ventilação dos átrios, 

divisórias de vidro entre salas e partes de forro de gesso liso e perfurado para conforto 

acústico. Além dessas, outras medidas foram tomadas, como podemos ver nas figuras 

abaixo. 

 

   

Figura 54/ 55/ 56 – Vista da praça no térreo, brises, rampa de acesso, circulações verticais e sheds 

(Fonte: Archdaily). 
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Figura 57 – Vista da sala de aula (Fonte: Archdaily). 

 

Figura 58 – Corte transversal perspectivado (Fonte: SAA). 

 

  

Figura 59/ 60 – Vista de uma das salas e da praça aérea (Fonte: Nitsche Arquitetos e Galeria da 

Arquitetura). 

 

Levando em consideração as soluções desse projeto, apropriou-se das medidas de 

sombreamento com chapa metálica, comunicação visual com a o uso de cores, criação de 

espaços para convívio, emprego de estruturas metálicas e vedação em vidro.  
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MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL DE 

JUNDIAÍ – SOLAR DO BARÃO 

DMDV arquitetos 

2012 

Jundiaí | SP 

Figura 61 – Vista externa do jardim e do prédio 

(Fonte: DMDV arquitetos). 

 

O projeto apresenta a valorização da construção histórica e a readequação de seus 

ambientes, sugerindo uma ampliação que distingue o contemporâneo do longevo. Também 

foi fundamental a permanência do jardim, o qual foi contornado pela expansão ficando 

ainda mais atrativo para a população.  Os procedimentos adotados para devolver a 

integridade do prédio, foram a conservação, a restauração e a readequação, analisando e 

sanando as patologias, como também, recompor as partes edificadas ausentes com técnicas 

apropriadas. A ampliação sugerida contém espaços para funcionários, auditório, foyer, áreas 

de apoio, café, solário, sala multiuso e sanitários. Ela foi planejada para criar um percurso 

expositivo de todo o conjunto e permitindo acessos singulares e autônomos as instalações. Os 

principais materiais utilizados foram o concreto armado na nova construção e tijolos de barro 

cozido justapostos no percurso do jardim. 

 

 

Figura 62 – Vista da fachada frontal (Fonte: DMDV arquitetos). 
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Figura 63 – Perspectiva volumétrica posterior (Fonte: DMDV arquitetos). 

 

  

Figura 64/ 65 – Vista do prédio, da ampliação e do jardim (Fonte: DMDV arquitetos). 

 

Observando os norteadores do projeto aplicou-se na proposta a valorização de 

jardins e a criação de um anexo com áreas de apoio, sendo relevante também a qualidade 

espacial obtida com a intervenção e a preocupação com o aproveitamento do local pela 

população, tornando a visitação desse local algo cotidiano. 
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