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RESUMO 
 

Este trabalho aborda a temática do retrotif aplicado em  edificações pertencentes 

ao quadro da produção arquitetônica modernista com interesse histórico 

localizadas na área urbana da cidade de Natal. O Objetivo geral é identificar e 

compatibilizar procedimentos de retrofit e de preservação de patrimônio 

arquitetônico utilizando elementos de analise da expressão construtiva e 

parâmetros da Relação Custo Beneficio (RCB), estabelecidas pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. A hipótese defendida é a de que 

através  do estimulo ao exercício projetual de analise, em intervenções de retrofit, 

é possível se obter projetos com melhores resultados de RCB  que contemplem os 

aspectos de preservação de patrimônio arquitetônico. Para tanto foram 

desenvolvidos fluxos de analise do processo e propostas soluções de intervenção 

de elementos e sistemas que procuram melhorar o desempenho energético da 

edificação, recuperando ou preservando  os elementos arquitetônicos. As 

propostas de intervenções passam por  simulações computacionais de 

desempenho através de sistemas como o DesignBuilder, Solar e Sun Tool. Os 

resultados energéticos foram convertidos no parâmetro de analise do RCB e 

comparados com as expressão construtivas do projeto nas fases  pré e pois 

intervenção. A partir dos resultados,  foi montado um gráfico que tem como 

resultado um comparativo entre o RCB e a expressão construtiva das intervenções 

simuladas. 

 

Palavras Chave: Retrofit, patrimônio arquitetônico, arquitetura modernista e 

expressão construtiva. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

This paper addresses the theme of retrotif applied to buildings that belong to the 

modernist architectural production of historical interest located in the urban area of 

Natal . The overall objective is to identify and harmonize procedures for retrofit and 

architectural heritage preservation using elements of constructive analysis of 

expression and Benefit Cost Ratio ( BCR ) parameters established by the National 

Electric Energy Agency - ANEEL . The hypothesis put forward is that by stimulating 

the projetual year analysis , retrofit interventions , it is possible to obtain better 

results with projects RCB addressing the issues of preservation of architectural 

heritage . For both flow analysis of process solutions and proposals for action of 

elements and systems that seek to improve the energy performance of the building 

, restoring or preserving the architectural elements were developed . The proposed 

interventions undergo performance through computer simulations of systems such 

as DesignBuilder, Solar and Sun Tool. The energy results were converted to the 

analysis of RCB parameter and compared to the constructive expression of the 

project because the prenatal and intervention. From the results , a plot was 

constructed which results in a comparison between the RCB and the constructive 

expression of the simulated interventions  

 

 Keywords : Retrofit , architectural heritage , modernist architecture and 

constructive expression 
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1 INTRODUÇÃO 

Há décadas se procura reduzir o consumo de energia nas edificações, tornando-as 

mais eficientes. No Brasil o setor de edificações está entre os maiores 

consumidores de energia elétrica. Cerca de  47,6% do total de energia consumida 

no Brasil, em 20012, corresponde as  edificações, que compreendem os setores 

residencial, comercial e a parcela correspondente aos prédios públicos (BEN, 

2013). Estimativas norte-americanas para edificações do tipo escritório indicam 

que é possível reduzir até 25% do consumo por meio de medidas de baixo ou 

nenhum custo, enquanto é possível reduzir até 45% por meio de retrofits mais 

elaboradas (ADVANCED ENERGY RETROFIT GUIDE, 2011). 

Segundo a NBR 15575 (2013), retrofit consiste em  remodelação ou atualização do 

edifício ou de sistemas, através da incorporação de novas tecnologias e conceitos, 

normalmente visando valorização do imóvel, mudança de uso, aumento da vida 

útil, eficiência operacional e energética. Os retrofits energéticos geralmente se 

concentram na substituição de sistemas prediais que apresentam baixa eficiência 

energética, sejam por terem atingido o final da sua vida útil, ou por não atenderem 

mais a necessidade do programa arquitetônico, alterado em relação a concepção  

do projeto original. 

 Embora os retrofits sejam adotados para trazer benefícios, eles podem 

comprometer ou descaracterizar o edifício. Recomenda- se que eles respeitem a 

aparência e os mecanismos estruturais, sendo o menos invasivo quanto possível 

(MANFREDI; LIGNOLA, 2010), sobretudo em edificações com relevante patrimônio 

arquitetônico1, que devem ser preservados seguindo critérios,  como os propostos 

por  Kuhl (2009, p. 55), que consideram  a necessidades de  estudo históricos e 

levantamentos para entender as características tipológicas e construtivas mais 

relevantes da edificação, evidenciando o caráter do edifício como representativo do 

pensamento de uma época e de uma dada cultura arquitetônica, para respeitar sua 

concepção geral, seus processo técnicos e seu uso.  

Um exemplo de obras com grande representatividade do pensamento cientifico e 

cultura arquitetônica de uma época, são as obras produzidas pela Arquitetura 

Modernista, com inúmeras obras que referenciam a produção do período e estão 

                                                           
1 A expressão designa um bem destinado ao usufruto de uma comunidade que se ampliou a 
dimensões planetárias, constituído pela acumulação continua de uma diversidade de objetos que se 
congregam por seu passado comum: Obras e obras primas das belas artes e das artes aplicadas, 
trabalhos e produtos de todos os saberes e  savior-faire dos seres humanos (CHOAY, 2006. P.11). 
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associadas a grandes ícones da arquitetura No Brasil teve forte influencia no inicio 

do século XX com obras que apresentaram caraterísticas tão bem sintetizadas no 

manifesto “ACERCA DA ARQUITETURA MODERNA ”,  escrito por Gregori 

Warchavchik2 , no qual  ele reúne várias ideias  defendidas por  arquitetos de 

projeção internacional  como Le Corbusier e Adolf Loos,  precursores  do 

movimento da Arquitetura Moderna, que é o termo usado para caracterizar a 

arquitetura produzida durante grande parte do século XX, (FRANCO et al, 2010), 

nesse período o contexto histórico envolvia a revolução industrial, que primava 

pela produção em serie e uniformização de processos,  muito impulsionada pela 

revolução industrial, a disseminação do automóvel  e o caos urbano impulsionado 

pelas duas guerras mundiais. Temas   como: A  relação da máquina com a 

arquitetura, a transformação da casa em uma máquina de morar;abolição do 

ornamento na arquitetura; A Arquitetura em consonância com seu tempo e sua 

realidade; A arquitetura  baseada  na  lógica e na racionalidade. Esses princípios 

atribuem às edificações modernistas caraterísticas únicas e ao se analisar a 

implementação de medidas que preservam ou resgatam esse patrimônio 

arquitetônico nas intervenções de retrofit,  podem ser gerados inúmeros benefícios 

e impulsos para o desenvolvimento local e regional (KUPISZ, 2013), estimulando 

assim  novos  investimentos.Os investimentos na execução dos retrofits, com foco 

na redução de energia, estão sujeitos à irreversibilidade e a incerteza do preço da 

energia e incentivos governamentais, fato esse que dificulta a determinação de 

alternativas de investimento nas intervenções (KUMBAROGLU; MADLENER, 

2012). 

No Brasil, a maioria dos investimentos em ações de retrofit é realizada por dois 

segmentos. O primeiro é a iniciativa privada, formado principalmente por 

construtoras e incorporadoras, que atendem a demanda do mercado com 

edificações dotadas de conceitos de eficiência e sustentabilidade. O outro grupo é 

formado pelas empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica, que 

por determinação legal3, são obrigadas a aplicar recursos  por meio do Programa 

                                                           
2 Manifesto publicado no Correio da Manhã, Rio de Janeiro, em 01 de novembro de 1925. 
Republicado em Depoimentos nº 1, Centro de Estudos Brasileiros, GFAU, São Paulo, s/d, na Arte em 
Revista nº 4 (Arquitetura Nova), São Paulo, em agosto de 1980, e em Arquitetura Moderna Brasileira: 
Depoimento de uma Geração (coletânea de textos organizada por Alberto Xavier), ABEA/FVA/PINI – 
Projeto Hunter Douglas, São Paulo, 1987. 
3  Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, com alterações dadas pela Lei no 10.438, de 26 de abril de 
2002, pela Lei no 10.848, de 15 de março de 2004, pela Lei no 11.465, de 28 de março de 2007, pela 
Lei no 12.111, de 09 de dezembro de 2009 e pela Lei no 12.212, de 20 de janeiro de 2010, com base  
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de Eficiência Energética (PEE) em ações de eficiência energética.  

Há cerca de vinte anos o governo brasileiro desenvolve e promove programas 

voltados as ações de EE, como o Programa Nacional de Conservação de Energia 

(PROCEL), Programa Nacional de Racionalização do Uso dos Derivados de 

Petróleo e do Gás (COMPET) e o Programa de Etiquetagem (PBE). Além dos 

programas, o governo desenvolveu legislação especifica como a Lei 9.991 de 24 

de julho de 2000, que regulamenta a obrigatoriedade de investimentos em 

programas de EE no uso final por parte das empresas distribuidoras de energia 

elétrica, o chamado Programa de Eficiência Energética das Concessionárias de 

Distribuição de Energia Elétrica (PEE). Desde a sua publicação até o ano de 2011, 

já contabilizou mais de 2 bilhões de reais em investimentos realizados ou em 

execução (BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Energético. Plano Nacional de Eficiência Energética [S. ed], 

2011).  

Os investimentos realizados com recursos do PEE são aplicados em ações de EE, 

que por sua vez são classificadas em tipologias4, dentre elas duas concentram as 

ações de retrofit. A primeira tipologia é do poder público, que compreende os 

projetos realizados em instalações de responsabilidade de pessoa jurídica de 

direito público, a outra é a tipologia de comércio e serviços, que compreendem os 

projetos realizados em instalações comerciais e no setor de serviços. Essas duas 

tipologias representam 11,5% e 1,2% respectivamente do total investido no PEE, 

ou seja, cerca de R$ 254 milhões de reais desde o ano 2000 (ANEEL, 2011).  

A obrigatoriedade da aplicação dessa elevada gama de recursos, sob a pena de 

sansões regulatórias, faz que as empresas de distribuição e geração gestoras do 

PEE executem diversos projetos de retrofit, na sua maioria em edificações com 

mais de 30 anos com alguma relevância histórica, seguindo as regras de 

viabilidade econômica financeira descritas pela Relação Custo Beneficio (RCB) 

previstas no Procedimento do Programa de Eficiência Energética - PROPEE5. 

Contudo essas intervenções basicamente concentram suas análises no 

desempenho energético de equipamentos e materiais, deixando os aspectos 

ligados ao resgate ou manutenção da concepção projetual original da edificação, 
                                                                                                                                                                                     
no art. 4º, inciso XXIII, Anexo I, do Decreto no 2.335, de 6 de outubro de 1997, no Decreto no 3.867, 
de 16 de julho de 2001, 
4 As tipologias dos projetos do PEE são divididas em 10 grupos, de acordo com a natureza de 
atividade, são elas: 1 – Industrial,  2 – Comercio e Serviços , 3- Poder Público, 4- Serviços públicos,  
5- Rural, 6-  Residencial, 7-  Baixa Renda, 8- Gestão energética, 9- Educacional, 10 – Iluminação 
Publica  (PROPEE, 2013) 
5   http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=27, acesso em 19 Jul 13. 
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em um segundo plano. No caso das obras modernistas, que exploravam vários 

recursos como a geometria do lote, a favorabilidade da luz e da ventilação natural 

em sua concepção, as ações que preservem ou resgatem esses elementos, além 

de proporcionar uma melhor eficiência energética na edificação valorizam a 

concepção original do projetista e o patrimônio arquitetônico e cultural do contexto  

no qual estão localizadas essas edificações melhorando o resultado final do 

retrofit, tanto energeticamente como culturalmente.  

1.1 Objetivo Geral 

 O presente trabalho tem como objetivo geral identificar e compatibilizar 

procedimentos de retrofit e de preservação de patrimônio arquitetônico e aplicá-los 

em edificações modernistas de interesse histórico localizadas em Natal – RN. 

 

Os objetivos específicos são:  

 

a) Aplicação da  tectônica como elemento de análise e avaliação das 

intervenções de retrofit.   

 

b) Identificar conflitos entre desempenho energético (RCB), obtido com as 

intervenções do retrofit e as ações voltadas a preservação do patrimônio. 

1.2 Estrutura 

O trabalho está estruturado em seis tópicos principais: introdução, referências 

bibliográficas  e projetuais, concepção e aplicação da metodologia, resultados e  

considerações finais. 

 

2 CONCEITOS 

Os conceitos utilizados nesse trabalho permeiam quatro temas. O primeiro aborda 

o retrofit em edificações, com um resgate desse tipo de intervenção e suas 

aplicações. 

O segundo trata das intervenções no patrimônio  arquitetônico, com uma reflexão 

sobre os tipos e as  alternativas que podem ser consideradas nas ações.  

O terceiro apresenta os aspectos relacionados à quantificação da tectônica, 
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usando o “ Potencial de expressão construtiva”  da arquitetura, como elemento 

capaz de reunir aspectos materiais e constitutivos aos aspectos culturais e 

estéticos (AMARAL, 2009).  O “potencial da expressão construtiva” representa uma 

forma de classificação dos elementos da tectônica e sua utilização balizará as 

analises das intervenções nas propostas do retrofit. 

O quarto e último tema aborda a arquitetura moderna, que teve uma forte 

representatividade no Brasil e que teve obras construídas  a partir da década de 20 

até meados da década de 80, período que contemplará o recorte das edificações 

que serão escolhidas para  aplicação da   analise de ações de retrofit.   

2.1 Retrofit 

A termo retrofit já e bastante utilizado no mercado da construção civil e imobiliário. 

A palavra tem sua origem no latim “retro” (movimentar-se para trás) e inglês “fit” 

(adaptação, ajuste) (MORAES, 2011) e seu principal objetivo é adicionar ou 

melhorar uma  tecnologia ou características  de equipamentos ou materiais antigos 

com a finalidade de melhorar seu desempenho, sua operação ou  ambos. 

O retrofit pode estar diretamente relacionado com inovação tecnológica, pois são 

necessários recursos tecnológicos muitas vezes especialmente desenvolvidos para 

que seja possível resolver a renovação de determinados elementos, arquitetônicos 

ou equipamentos (ESTEVES ; LOMARDO, 2009). 

As ações de retrofit podem ser realizadas nos sistemas construtivos da edificação, 

onde segundo WEIDLER  apud et al. (1995)  o sistema construtivo é o conjunto de 

elementos da construção que associados e coordenados formam um todo lógico. 

Considerando que alguns destes elementos constituem em si um sistema, 

entendemos por partes do sistema construtivo os vários subsistemas que o 

compõem. Estes vários subsistemas são interdependentes, formados por 

componentes materiais da construção do edifício, organizados e compatibilizados 

no projeto de modo a cumprir os requisitos e critérios funcionais e construtivos da 

edificação. Muitas são as possibilidades de classificação dos vários subsistemas. 

Segundo a  classificação proposta por WEIDLER  apud et al. (1995) dez 

subsistemas principais podem ser identificados em uma construção: 1. Serviços 

Preliminares; 2. Fundações 3. Estrutura; 4. Cobertura; 5. Instalações; 6. Vedações; 

7. Esquadrias; 8. Revestimentos 9. Piso e pavimentações; 10. Trabalhos 

complementares. Nas ações de intervenção de retrofit, são analisadas as 

possibilidades de intervenção em cada um desses subsistemas e essas 
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intervenções podem ser realizadas de forma isolada ou concomitante, dependendo 

da necessidade do programa definido pelo projetista.    

2.2 Intervenções no patrimônio arquitetônico  

KUHL (2009, p. 221) sintetiza “ O objetivo da intervenção não é alterar como 

funcionamento e preservar apenas como descuido”. Essa frase remete a analise 

de que em algumas  obras de intervenções se percebe , que não existe uma 

grande preocupação em  entender, conservar e respeitar aquilo que caracteriza o 

edifício ou o conjunto arquitetônico da obra (KUHL, 2009); como consequência 

algumas  intervenções  comprometem ou impactam negativamente a concepção 

original do projeto. 

A forma de se estabelecer uma análise sobre intervenções no patrimônio 

arquitetônico é a organização em categorias, que segundo Tiesdell et al., (1996) 

identificam o caráter arquitetural das intervenções em áreas históricas a partir dos 

conceitos de “uniformidade contextual”, “continuidade contextual” e “justaposição 

contextual”.  

Uniformidade contextual é um conceito que corresponde a uma cópia ou imitação 

dos estilos da vizinhança, sendo que as intervenções que utilizam essa máxima 

encontra críticas pois sua utilização conduz ao  enfraquecimento da  qualidade do 

espaço que se procurava manter através da associação dos originais e das cópias, 

pois ele foca seus princípios na integridade (TIESDELL apud VIEIRA  et al, 2007).  

Justaposição contextual propõe que a justaposição de edificações de diferentes 

épocas, cada uma representando a expressão do seu próprio tempo, estabelece 

uma ordem harmônica, priorizando dessa forma o valor documental em detrimento 

do valo artístico; ao destacar o valor documental. Em muitos casos ocorre a perda 

da leitura do conjunto, ou ainda, a nova construção passa a chamar mais atenção 

do que o conjunto estabelecido, caracterizando sua utilização pela autenticidade 

(TIESDELL apud VIEIRA  et al, 2007) 

Continuidade contextual é definida como uma situação intermediária entre os 

aspectos da uniformidade contextual e da justaposição  contextual; esta vertente e 

mais recente e está associada às concepções arquitetônicas surgidas após o 

período modernista; segue a tendência da preocupação recente com a 

continuidade histórica das cidades e a preservação da tradição, com intervenções 

que não copiam nem imitam mais interpretam, com uma postura crítico 

conservativa, as intervenções (VIEIRA apud TIESDELL et al , 2007). 
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Na classificação das intervenções (Figura 1), observa-se a interelação , 

verificamos que  variam da extremidade “uniformidade contextual”, que prima pela 

integridade, até a outra extremidade da “justaposição contextual”, que é focada na 

autenticidade, passando pela “continuidade contextual, que tem um 

posicionamento central e segue uma postura critico conservativa quanto as 

intervenções.  

Nesse trabalho adotaremos nas analises uma proposta de intervenção seguindo a 

vertente da continuidade contextual. 
 

 

Figura 1 - Classificação das Intervenções. 

2.3 Quantificação da Tectônica 

No contexto da história da Arquitetura, a tectônica possui um miscelânea de 

definições, segundo AMARAL apud et al. (2012): 1) Arte da construção; 2) 

Sinônimo de arquitetura, que pertence ao campo da arquitetura; 3) Arte da 

Carpintaria; 4) A arquitetura, onde " as formas obedecem à estática e ao material 

e, são ao mesmo tempo uma demonstração de seu sistema"; 5) Arte cósmica de 

fabricação; 6) Forma expressiva dos objetos construídos ou objetos artísticos; 7) 

Termo associado com a materialidade e da arquitetura, ou outras formas de arte, 

que mantém uma necessidade de fabricação transformação e montagem de 

materiais diversos; 8)  Tektonik: Reorganização proposta pelo grupo construtivista 

russo, em que  cada ação deve ser informada por uma reforma decisiva social; 9) 

Disciplina capaz de integrar todas as disciplinas do projeto de arquitetura, devendo 

construir uma cátedra independente nas escolas; 10) O que confere à construção e 

à estrutura uma expressão artística, domínio de criação cujo objetivo e provocar 

emoções plásticas e que pertencem ao campo da empatia; 11) Atectônico: Em 

referencia a um modo de expressão no qual a lógica estrutural encontra-se 

escondida; 12) Oposição do conceito estereotomia; 13) Poética da construção; 14) 
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A construção considerada em trabalho artístico; 15) A construção leve ou em 

tensão; 16) Qualquer forma construtiva; 17) O modo de trabalhar ou de montar um 

material; 18) Potencial de expressão construtiva da arquitetura; 19) Atectonico: 

sinônimo de estereotomia; 20) Atectônico: conceito emprestado de Sekler, em 

referência a um modo de expressão no qual a lógica estrutural encontra-se 

escondida. Observa-se vinte definições diferentes que confluem apenas em um 

ponto, que é o da reflexão teórica da arquitetura. Algumas definições divagam por 

conceitos distantes ao tema arquitetura (Definição 5 e 8), duas apresentam 

definições de dicionários ( Definição 1 e 2), uma tem conotação pedagógica 

(Definição 9), uma significa apenas a arte da carpintaria (Definição 3), e duas 

significam uma oposição ao conceito de estereotomia (Definição 11 e 12). E, 

finalmente, seguem as demais definições (Definição 4, 7,10,13 a 20), sendo as 

definições de Frampton ( Definições 12 a 20) as que mais tecem uma reflexão 

teórica e critica sobre a arquitetura. Uma das principais definições de Frampton 

para tectônica é um modo pelo qual se podem exprimir  diferentes estados, e um 

meio para “acomodar” as diferentes condições pelas quais as coisas aparecem e 

se realizam. Com essas definições, Frampton apresenta uma contribuição para a 

reflexão  a cerca  da arquitetura com a materialidade da construção (AMARAL, 

2012). 

Ainda segundo AMARAL apud et al.  (2012), podemos usar os conceitos da 

tectônica para elaborar uma relação da expressão construtiva com os aspectos 

materiais, constitutivos, culturais e estéticos das edificações (Figura 2) que são 

apresentados em quatro tensões que regem a relação do projeto com a expressão 

construtiva: A forma de contato com o solo  causada pela relação entre os planos: 

Inferior, nível do solo e superior.  A variedade ou uniformidade  construtiva, 

demonstradas pelas características dos materiais utilizados: Elasticidade, 

flexibilidade, leveza, possibilidade de ser recortado em diversos formatos, e, por 

outro lado, de referencias estéticas externas que a própria técnica pôde incorporar. 

O sistema construtivo em corpos sólidos ou em filigrana, apresentado pela relação 

da estrutura de apoio e o elemento de fechamento, onde a estrutura e envelope 

coincidem.  As dimensões técnica e de representação da arquitetura, o elemento 

de classificação mais subjetivo, pois relaciona os aspectos constitutivos dentro do 

seu contexto geográfico, histórico e cultural, ou seja são aspectos ligados a a 

diferentes tradições construtivas  que devem ser entendidas como tais e não como 

modelos a seguir. Todos estes termos estão presentes entre os principais autores 
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que tratam do conceito de tectônica e se referem na prática a decisões que o 

arquiteto deve tomar durante o projeto. Decisões essas que também são 

necessárias nas intervenções de retrofit, principalmente quando a proposta da 

intervenção seguirá uma postura de continuidade contextual. Dessa forma, utilizar 

as tensões construtivas como uma variante de análise entre a forma arquitetônica 

e a construção projetual poderão auxiliar ao projetista a mitigar os impactos das 

intervenções ligadas tanto ao aspecto conceitual como construtivo da edificação.  

 

Figura 2 - Conjunto de Tensões Construtivas do Projeto Arquitetônico 

Fonte: Amaral (2012)Assim a utilização da expressão construtiva, seguindo os 

parâmetros da  tectônica  da arquitetura, se apresenta como alternativa de 

avaliação e análise das intervenções, pois reúne vários  aspectos projetuais da 

arquitetura, desde os intangíveis como a representatividade da edificação no 

contexto histórico  aos da materialidade da edificação, como ornamentos, 

tecnologias e materiais utilizados e  sintetisado por  Amaral (2010) no Conjunto de 

Tensões Construtivas do Projeto Arquitetônico.   

2.4 A Arquitetura Moderna 

Arquitetura Moderna é o termo usado para caracterizar a arquitetura produzida 

durante grande parte do século XX (FRANCO et al, 2010). Nesse período o 

contexto histórico envolvia a revolução industrial que primava pela produção em 

série e uniformização da produção,  muito impulsionada pela disseminação do 

automóvel, e o caos urbano impulsionado pelas duas guerras mundiais.  
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Uma grande referencia do movimento moderno e o arquiteto Charles-Edouard 

Jeanneret-Gris, mais conhecido pelo pseudônimo de Le Corbusier(Figura 3). 

Nasceu no dia 06 de outubro 1887 em La Chaux-de-Fonds. Aos 13 anos de idade 

ingressou na escola de arte da sua cidade natal e  a conselho de um professor 

decidiu tornar-se arquiteto. Lançou as bases do movimento moderno de 

características funcionalistas, em seu livro: Por uma Arquitetura. (CORBUSIER, Le. 

Por uma Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1998). 

   

 

Figura 3 - Le Corbusier.  

Fontehttp://www.infoescola.com/b
iografias/le-corbusier/ Acesso em 
27.09.13 

A arquitetura promovida por Le Corbusier pode ser 

melhor compreendida analisando alguns pontos:  

•   Contexto da época (Revolução Industrial); 

• Adaptação da Arquitetura ao novo, moderno; 

• Valorização do tempo presente e sua 

produção  cotidiana; 

• Utilização de traços retos e desprezo ao 

ornamento 

 

Le Corbusier possuía uma concepção  sobre a Arquitetura de seu tempo, 

mencionava que a arquitetura permanecia parada no tempo enquanto a 

engenharia estava em constante desenvolvimento, e valorizava a chamada       

“estética do engenheiro” que se baseava, em uma racionalidade lógica, nas formas 

simples, de fácil assimilação e produção, ou seja, em uma lógica de concepção e 

produção baseada na produção industrial. 

Criticava as praticas adotadas em residências populares, que segundo ele, 

deturpavam a concepção de alojamento e a informalidade da arquitetura em 

atender as novas necessidades do homem moderno.  

Le Corbusier estabeceleu  três lembretes aos arquitetos (CORBUSIER, 1998):  

 

1. Lembrete - O volume: Elemento pelo qual nossos sentidos percebem e 

medem; Nesse aspecto  é retratado  que o volume é percebido pelos nosso  

nossos olhos, que são  feitos para ver as formas sob a luz, é que as formas 

primárias seriam as formas mais  belas porque podem ser lidas claramente. 

Remete a  reflexão de  que a  arquitetura nada mais é que “ o jogo sábio, 

correto e magnífico dos volumes reunidos sob a luz”.  
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2. Lembrete - A superfície: Envelope do volume e que pode anular ou ampliar 

a sua sensação; A maior problemática das construções modernas gira em 

torno da geometria, que fica sujeita as obrigações estabelecidas no  

programa, o que leva a modelar a superfície com volumes que atendam as 

condições predeterminadas.   

 

3. Lembrete - A planta: Geradora de volume, que termina a superfície e a 

forma. Unificando  o volume e a superfície, a planta  transmitira ao cérebro 

as sensações pretendidas pelo projetista, no caso do modernismo  “ Uma 

nova planta para a vida moderna” ( CORBUSIER, 1998). A Planta deverá 

apresentar uma composição  de simetrias simples ou complexas ou 

procedente de sábias compensações. Ritmo = igualação (simetria, 

repetição) + compensação + modulação, Figura 4. 

 

  

Figura 4 - Unité d' Habitation - 1947 – 1952 

Fonte: http://downtown-creator.net/tag/ships/ acesso em 03.10.13. 

 
 
Le Corbusier disseminou a utilização de um conjunto  de elementos   que norteou o 

estabelecimento de princípios do que se convencionou chamar de   “estilo 

internacional”, que basicamente primavam pela utilização de cinco pontos: 

 

 

1. Construção sobre pilotis; 

2. Terraço-jardim; 
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3. Planta livre da estrutura; 

4.  Fachada livre da estrutura; 

5.  Janela em fita. 

 

A implementação desses elementos imprimiu uma  nova linguagem arquitetônica, 

que marcou o inicio do  século XX, no qual  materiais como o concreto armado, 

ajudaram a determinar  uma revolução na estética da construção, como  a adoção 

do uso de pilotis, plantas e estruturas mais livres. Também podemos destacar a  

adoção de terraços  livres, com a utilização de lajes e vigas de concreto, em 

substituição aos telhados que utilizavam  madeira e  telhas convencionais. Essas 

medidas provocaram a criação de uma nova estética nas plantas das edificações, 

Figura 5.  

 

 

 

Figura 5 -Pavilhão L'Esprit Nouveau , 1925 ) 

Fonte: http://cms.ifa.de/?id=4580&L= 1, acesso em 03.10.13. 
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Figura 6 -O Voisin de propriedade de Le 
Corbusier estacionado pela sua esposa à frente 

do conjunto residencial Weissenhof Siedlung 

Fonte:http://revistaveneza.wordpress.com/2011/
02/25/veiculos-do-desejo/, acesso em 

03.10.2013 

O principio da valorização da 

estética da indústria moderna é 

muito presente na arquitetura 

moderna em razão  do Princípio 

da funcionalidade, a forma gera a 

função.“Uma casa é uma máquina 

de morar”-“ Uma poltrona é uma 

máquina de sentar” (CORBUSIER, 

1998) a relação entre a 

funcionalidade das maquinas, 

carros, aviões e navios citados por  

Le Corbusier no seu livro Vers une 

architecture ( Por uma 

arquitetura). 

Conhecido por uma alta capacidade de síntese em várias viagens que fez a várias 

partes do mundo, Le Corbusier entrou em contato com estilos diversos, de épocas 

diversas, de todas estas influências, captou aquilo que considerava essencial. 

Sobre Roma ele escreveu “E uma profusão de formas, pedras, materiais, 

organizados de forma pouco racional gerando uma imagem pitoresca(Figura 7). O 

Parthenon como símbolo da perfeita PROPORÇÃO e da HARMONIA plena”( 

Figura 8). 

 

Figura 7 - Roma, Ano de 1630, Tela de 
Viviano Codazzi  

Fonte: http://www.wga.hu/frames-
e.html?/html/c/codazzi/, acesso 03.10.2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 -Ruínas Parthenon   

                      
Fonte:http://www.faunaurbana.com.br/colu

nas/cdb/page/5 , acesso 03.10.2013 

 

 

 

Sua interpretação da arquitetura como plástica define que a planta se desenvolve  

do interior para o exterior e que devem ser utilizados os elementos arquiteturais 

(luz e sombra, parede e espaço), ordenação de eixos como balizador e produção 
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em serie. Sua obra seguiu o o  “estilo internacional”, adotado os  cinco pontos da 

nova linguagem arquitetônica para o século XX 

Nesse cenário de exaltação da tecnologia, do racionalismo e da simetria, a 

arquitetura moderna primou por uma concepção mais funcional e simples. O 

purismo das formas, a ausência de cor, a linearidade presentes tanto  nas obras de 

Le Corbusier, quanto nas de Valter Gropius, Mies van der Rohe, apresentavam  

uma arquitetura mais sensata, de custo reduzidos, mas que respondia às 

necessidades humanas, Figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 -Ville Savoye – Poissy, França. 

Fonte: http://501projetos.tumblr.com/post/13643359417/14-villa-savoye-1928-autor-le-corbusier, 
acesso 03.10.2013 

 
O Brasil também sentia os reflexos da explosão dos movimentos de vanguarda na 

Europa e da  crise social vivida depois da primeira guerra mundial, fazem nascer 

um desejo de mudança nos intelectuais brasileiros. Embora o movimento 

remetesse a uma realidade que exigia um olhar mais profundo na sociedade, a 

maioria dos artistas tradicionalistas, procuravam se omitir a esse cenário e 

continuavam fazendo uma poesia e uma arte em geral que enaltecia a estética de 

forma exacerbada. Nesse momento os artistas modernistas, então se possicionam 

contra esse cenário de indiferença e trazem uma arte inovadora, polêmica, mas 

acima de tudo simples. Essa simplicidade não atinge apenas os campos da 

literatura e da pintura, chega também à Arquitetura com os modernistas, que 

buscavam o culto da simplicidade e a funcionalidade.  Como dito no discurso de 

Menotti Del Picchia durante a semana de arte de 1922, Figura 10. 

“Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos, 

motores, chaminés de fábricas, sangue, velocidade, sonho, na nossa arte! (...)”. 
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Figura 10 -Cartaz Semana de 22 

Fonte:http://www.pitoresco.com/art_data/semana/, 
acesso em 03.10.13 

A Crítica à estética exagerada, ao 

uso excessivo de ornamentos e 

cores, e a utilização de uma 

arquitetura funcional e de baixos 

custo, trouxe muito adeptos dentre 

eles podemos destacar como um 

principais representantes desse 

movimento moderno no Brasil o 

GREGORI WARCHAVCHIK, que 

Nasceu no dia 2 de abril de 1896 

em Odessa, na Rússia e veio para 

o Brasil em 1923, embebido das 

ideias novas que marcavam a 

Europa. 

. 

A Semana de arte de 22 tornou mais receptíveis as mudanças arquitetônicas 

promovidas por Warchavchik, então baseada nos  preceitos modernistas da época: 

• Estética do Cubismo (Uso de prismas elementares; assimetria); 

• Purismo (Caracterizado pela utilização de formas geométricas puras,  

como símbolo de uma construcção racional); 

• Conceitos de Le Corbusier (Estilo Internacional, porém com características 

mais regionais) 

Adolf Loos (Criticava o uso abusivo da ornamentação na arquitetura); citava o 

Neoclassicismo6 Simplificado de seu professor, Marcelo Piacentini, que em  um de 

seus artigos no periódico do início da década de 1920, intitulado “o momento 

arquitetônico no exterior”,  estabelecia um nexo evolutivo entre as expressões 

novas, de Hoffmann Le Corbusier. Sugerindo a possibilidade de superar o atraso 

arquitetônico sem abandonar a tradição nacional nem os valores clássicos italianos 

de proporção, racionalidade estrutural, simplicidade compositiva e contenção 

decorativa (LIRA, 2007). 

Em 1925, Warchavchik publicou um artigo acerca do movimento moderno no 

                                                           
6 O Neoclassicismo foi um movimento cultural nascido na Europa em meados do século XVIII, que 
teve larga influência na arte e cultura de todo o ocidente até meados do século XIX. Teve como base 
os ideais do Iluminismo e um renovado interesse pela cultura da Antiguidade clássica, advogando os 
princípios da moderação, equilíbrio e idealismo como uma reação contra os excessos decorativistas e 
dramáticos do Barroco e Rococó, Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Neoclassicismo, acesso em 
04.10.13. 
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Brasil. Esse artigo  foi o pioneiro na divulgação das ideias do Movimento Moderno 

no Brasil. Segundo FIORE apud  FERRAZ (1965) trata-se do primeiro documento 

desta linha a ser publicado no país7. Foi publicado inicialmente no jornal italiano de 

São Paulo Il Piccolo, na edição dominical de 14 de junho de 19258. Tendo vivido 

na Itália, conhecendo o italiano e ainda com dificuldades com a língua portuguesa, 

era natural que se aproximasse da comunidade italiana de São Paulo e procurasse 

seu jornal. No entanto, atingindo assim somente um público bastante limitado, 

Warchavchik publicou o artigo novamente, a 1° de novembro do mesmo ano, 

traduzido para o português e intitulado “Acerca da arquitetura moderna”, no Correio 

da Manhã do Rio de Janeiro9 ( FIORI, 2002). 

O manifesto destacava os seguintes pontos: 

• Relação máquina – casa 

  “Observando as máquinas do nosso tempo, automóveis, vapores, locomotivas, 

etc, nelas encontramos, a par da racionalidade da construção, também uma beleza 

de formas e linhas.” 

•  Não copiar estilos antigos 

 “Para que a nossa arquitetura tenha seu cunho original, como o têm as nossas 

máquinas, o arquiteto moderno deve não somente deixar de copiar os velhos 

estilos, como também deixar de pensar no estilo.” 

• A arquitetura tem que refletir o seu tempo 

“O arquiteto moderno deve amar sua época, com todas as suas grandes 

manifestações do espírito humano” 

• A forma da edificação segue a função;  A casa deve ser a mais cômoda e 

barata possível 

“A beleza da fachada tem que resultar da funcionalidade do plano da disposição 

interior, como a forma da máquina é determinada pelo mecanismo que é a sua 

alma.”  

Com o objetivo de  por em prática os princípios enunciados no manifesto de 1925, 

em 1927 construía a primeira casa modernista do Brasil(Figura 11), onde enfrentou 

várias dificuldades para a realização da obra:  Dificuldade para obtenção do alvará, 

ausência de produtos industrializados, uso de novas tecnologias pouco difundidas 

e de difícil obtenção e falta  de mão-de-obra especializada. 

                                                           
7 FERRAZ, op. cit., p. 21. 
8 No Il Piccolo, o artigo saiu com o título “Intorno all’architettura moderna”, após uma apresentação 
intitulada “Futurismo?”. Ver transcrição em BRUAND, op. cit., p. 379-381. 
9 WARCHAVCHIK, Gregori. “Acerca da arquitetura moderna”, Arte em revista, n. 4, p.5-6, ago. 1980. 
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Figura 11 - Primeira casa modernista no Brasil  

Fonte: http://velhoshabitos.blogspot.com.br/2011/06/warchavchik-e-guinada-moderna.html, acesso 
03.10.13 

 
 

Nesse contexto ficou praticamente impossível aplicar todos os princípios 

enunciados dois anos antes em seu manifesto. Podemos enumerar quatro 

principais contradições da obra com o manifesto de 1922:  

• Construída quase que inteiramente com tijolos cerâmicos, ocultados sob 

um revestimento de cimento branco( Figura 11); 

•  Janelas de canto incompatível com tecnologia utilizada(Figura 11); 

• Ala esquerda e direita da residência apenas aparentemente racional( 

Figura 12); 

• Cobertura do corpo principal não era um terraço, mas sim um telhado de 

telhas coloniais escondido pela platibanda (Figura 13 e Figura 14). 

 

 

Figura 12 - Planta Pavimento Térreo e Superior 

Fonte:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002007000200013 / Acesso 
em 04.10.13 
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Figura 13 – Fachada Lateral  

Fonte:http://www.scielo.br/scielo.php?script=s
ci_arttext&pid=S0101-33002007000200013 / 

Acesso em 04.10.13 

  

Figura 14 - Fachada Posterior 

Fonte:http://www.scielo.br/scielo.php?script=
sci_arttext&pid=S0101-33002007000200013 

/ Acesso em 04.10.13 

 

 
 
 
A implementação dessas soluções conferiu a edificação uma aparência enganosa, 

a forma geométrica esconde, por traz de sua aparente pureza, uma cobertura 

tradicional de telhas cerâmicas, que  forma uma conservadora  varanda na face 

lateral e posterior. Mesmo com todos os acontecimentos e dificuldades, as 

concepções  formais na casa eram evidentes, tais como: 

 

• Justaposição de volumes simples, onde só eram empregados linhas e 

ângulos retos;  

• As superfícies lisas eram animadas apenas pelas aberturas;  

• Influencia do cubismo, através da continuidade espacial e observação por 

parte do expectador de várias perspectivas.  

Apesar de todos os problemas e concessões, essa obra, concluída em 1928, é 

considerada a primeira obra modernista do Brasil foi um marco  inicial de 

referência  para que outras fossem concebidas.  

No Nordeste Brasileiro, mais especificamente na Bahia,  podemos citar como 

exemplo da arquitetura moderna o Arquiteto  Diógenes de Almeida Rebouças( 

Figura 15)  tido como o mais prolífico arquiteto e urbanista baiano entre o final da 

década de 1940 e os primeiros anos da década de 1960 (ANDRADE, 2011). Foi  

um dos principais responsáveis pela consolidação da arquitetura e do urbanismo 

modernos na Bahia. 
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Figura 15 – O arquiteto Diógenes de Almeida 
Rebouças ( 1914 -1994) 

Fonte:http://www.vitruvius.com.br/revistas/rea
d/minhacidade/08.088/1911, acesso em 

30.04.2014 

Mesmo sem ter a graduação em 

arquitetura,  que só foi obtida em 

1952, o então engenheiro 

agrônomo Diógenes Rebouças se 

tornou no inicio  da década de 1940  

responsável pelos projetos 

arquitetônicos dos principais 

equipamentos  urbanos previstos 

no planejamento da Cidade de  

Salvador.  

 

Em 1943 iniciou sua  participação no Escritório de Planejamento Urbano da Cidade 

do Salvador (EPUCS), como o encarregado, fato que lhe garantiu um vasto 

conhecimento da complexidade do sítio urbano soteropolitano. A partir da 

experiência do EPUCS, Rebouças se consagrou como o mais respeitado urbanista 

da Bahia, sendo responsável pelos projetos arquitetônicos dos principais 

equipamentos urbanos previstos no planejamento de Salvador, como o Estádio 

Octávio Mangabeira ou Fonte Nova, 1942-1951(Figura 16 e Figura 17),  e a Escola 

Parque (Centro Escolar Carneiro Ribeiro, com Hélio Duarte - 1ª fase: 1947-1950, 

Figura 18. 

 

 

Figura 16 – Fonte Nova, inaugurada em 1951, 
com a partida Botafogo 1x0 Guarany 

Fonte:http://www.secopa.ba.gov.br/noticias/do
cument%C3%A1rio-sobre-fonte-nova - 

Acesso em 01.05.14 

 

Figura 17 - Corte esquemático das  
arquibancadas do Estádio da Fonte Nova – o 

trecho inferior corresponde à primeira fase 
da construção do Estádio, concluída em 

1951. 

Fonte:http://www.vitruvius.com.br/revistas/re
ad/minhacidade/08.088/1911,Acesso em 

01.05.14 
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Figura 18 - Escola-parque ou Centro Educacional Carneiro Ribeiro, primeira fase  

Fonte: http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/178/a-escola-parque-ou-o-sonho-de-uma-
educacao-completa-em-122877-1.aspx - Acesso em 01.05.13 

 

Com a disseminação do movimento moderno no Brasil e no Nordeste, chegamos  

a Natal, onde  observamos a presença da arquitetura moderna na cidade no inicio 

do século XX, período de inicio do movimento moderno, periodo que a cidade tinha 

sua arquitetura totalmente impregnada pelo estilo Neocolonial e pelo estilo 

denominado Eclético (PERREIRA; NOBRE, 2008), também existiam 

reminiscências do casario colonial. Esse cenário permanece inalterado até o ano 

de  1935, no governo Rafael Fernandes, que da inicio a uma serie de  

transformações urbanísticas na cidade, essas transformações tiveram repercussão  

também na arquitetura, com a adoção de uma nova linguagem arquitetônica, 

aplicada  nas propostas para os novos edifícios públicos, como por exemplo, 

Mercado Público da Cidade Alta(  

Figura 19) que foi projetado pelo escritório de Saturnino de Brito, em 1935 e 

inaugurado em 1937, aonde observamos que a edificação apresenta uma fachada 

totalmente destituída de ornamentos e com a predominância de linhas retas.  

 

Figura 19- Mercado público da cidade alta  

Fonte: http://williamsgomes.zip.net/arch2009-03-01_2009-03-31.html acesso em 18.02.14 
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Outro exemplo  expressivo é o projeto do edifício da Comissão de Saneamento de 

Natal, situado na Avenida Rio Branco e concebido também pelo escritório de 

Saturnino de Brito. Em suas fachadas podem ser vistas influências das obras de  

Le Corbusier. Figura 20. 

 

Figura 20 : Perspectiva do edifício da Comissão de Saneamento de Natal. 

Fonte: Pereira; Nobre  (2008), 

 

Até os anos 50 Natal atravessa um período de produção arquitetônica impregnada 

de saudosismo histórico, (PEREIRA; NOBRE, 2008), e só após esse período Natal 

passa a ser introduzida, definitivamente, na modernidade arquitetônica, com 

projetos elaborados por arquitetos, construtores e desenhistas. Como exemplo 

temos obras como  a sede do América (1959)  projeto de Delfim Amorim(Figura 

21). 

 

Figura 21 - Sede do América Futebol Club.  

Fonte: Fonte: Pereira; Nobre  (2008) 

E outros prédios que também expressão a mais pura linguagem modernista, como  

Prédio do IPASE (1954), Figura 22, projeto de Raphael Galvão Júnior e a  sede do 

ABC, Figura 23, projeto de Agnaldo Muniz (1959). 
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Figura 22 – Prédio do IPASE (1955) 

Fonte: http://blogdobg.com.br/tag/historia/, 
acesso em 14.10.13. 

 

Figura 23– Sede do ABC Futebol Club. 

Fonte: FoPereira; Nobre  (2008). 

  

 

Figura 24 – Hospital Geral e Pronto Socorro 
(atual Walfredo Gurgel) 

Fonte: Pereira; Nobre  (2008), 

 

Figura 25 – Capela do Campus Central da 
UFRN, 

Fonte: Fonte: Pereira; Nobre  (2008). 

Nos anos 60 e 70 houve a construção das obras mais significativas, segundo Melo 

(2004), que as conceituou da seguinte forma: Década de 60 – Momento de 

consolidação e maior domínio sobre as possibilidades do léxico formal e da técnica 

construtiva modernos; Década de 70 – Fase do brutalismo Potiguar e de dispersão 

do ideário modernista. Da mesma forma que a linguagem da arquitetura moderna 

se instala, inicialmente, através das propostas de edifícios públicos, os anos 1970 

vão presenciar, em Natal, um fenômeno semelhante (PERREIRA; NOBRE, 2008). 

São construídas obras como o Hospital Geral e Pronto Socorro (atual Walfredo 

Gurgel) (1971), Figura 24, a capela do campus central da UFRN (1973), Figura 25.  

A produção da arquitetura moderna Natalese, foi estudada  na dissertação  de 

Mestrado desenvolvida pela arquiteta Alexandra Consulin Seabra de Melo com o 

titulo, “Yes, Nós temos arquitetura moderna”, UFRN, 2004, que mapeou   e 

classificou 70 edificações com características  modernistas localizadas no centro 

de Natal( Figura 26) ,  relacionando os aspectos formais, construtivos e espaciais , 

ratificando dessa forma a existência   de um grande numero de edificações 

modernistas em no centro de Natal que  representam   uma tradução do repertorio 

modernista Brasileiro.  
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Figura 26 - Mapeamento Residências Modernistas Natal 

Fonte: Melo, 2004 

Diante desse cenário se apresenta como alternativa  factível adotar as edificações 

da arquitetura moderna,  com toda sua representatividade histórica, localizadas na 

cidade de Natal   para dimensionamento  do recorte da pesquisa procurando 

adotar nas ações de intervenção uma postura de resgate dos elementos 

modernistas que foram modificados ou removidos ao longo dos anos dessas 

edificações. 
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3 REFERENCIAS PROJETUAIS 

Este capítulo apresenta o estudo direto e os indiretos realizados em projetos de 

retrofit que consideraram intervenções de varias magnitudes. Os critérios para 

escolha dos casos foram, principalmente, os tipos de intervenções e as soluções 

projetuais aplicadas para se obter um melhor despenho energético, respeitando as 

características dos edifícios enquanto bem de relevância patrimonial.  

Os casos foram divididos em três estudos indiretos, extraídos de casos 

apresentados em artigos, dissertações e seminários que abordam as ações 

realizadas em edificações que sofreram retrofit na região Sudeste e fora do Brasil, 

e um estudo direto  realizado em um prédio comercial situado em Natal.   

3.1 Estudos indiretos: 

3.1.1 Edifício do Instituto de Reseguros do Brasil – IRB 

Localizado no centro do Rio de Janeiro, construído na década de 1940, fruto do 

projeto dos irmãos Roberto (Figura 27). Tipicamente modernista, foi projetado para 

ser utilizado como escritório comercial. Ao longo dos anos a edificação sofreu 

diversas pequenas intervenções que foram alterando sua concepção original, 

originalmente projetado com hall de entrada “aberto” (Figura 28) , foi fechado em 

1957 a pedido do então presidente do IRB e os Irmãos Roberto (MMM Roberto), 

que projetaram este fechamento em aço pintado em preto fosco, (Figura 29).      

      

Figura 27 - Edifício do instituto de reseguros do Brasil – IRB.  

Fonte:http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq078/arq078_00.asp, acesso em 19.Jul.2013.     
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Figura 28 – IRB- Hall de entrada original 

Fonte:  Arquivo IRB 1940 

 

Figura 29 – IRB- Hall de entrada modificado 

Fonte: Ana Paula Esteves, 2009. 

  

A edificação é tombada pelo Município do Rio de Janeiro, além de estar em 

processo de tombamento pelo IPHAN e suas fachadas necessitavam de 

intervenção a favor da eficiência energética e do conforto ambiental do edifício. 

O retrofit procurou modernizar as instalações e resgatar a concepção do projeto 

perdida ao longo dessas pequenas intervenções realizadas, com a utilização de 

dispositivos e elementos arquitetônicos “ pro-eficiência” energética e conforto 

ambiental que se integrem ao edifício, preservando seu partido e sua composição 

arquitetônica (ESTEVES ; LOMARDO, 2009). 

As intervenções foram realizadas em três setores da edificação: Na fachada, no 

sistema de climatização artificial e nas áreas comuns. A primeira ação da fachada 

teve um agravante, pois a mesma é um elemento tombado. Foi elaborado um 

memorial de procedimentos e especificações de materiais, que compreendiam a 

recuperação, limpeza e complementação de materiais danificados ao longo do 

tempo, também foram instaladas persianas verticais em PVC na cor branca opaca 

nos pavimentos, solução que combinada com os vidros transparentes de 6mm, 

que foram mantidos,  reduzem  a radiação direta e a luz difusa, e assim  provocam 

redução no ofuscamento. O sistema de climatização composto por aparelhos de 

janela individuais foram substituídos pelo sistema self-contained, com 

condensação a ar. Quanto às áreas comuns, foram realizadas intervenções no hall 

de entrada, que utilizava esquadrias de  aço pintado em preto fosco,  que já 

estavam com  focos de corrosão, até devido à proximidade com o mar e à forte 

brisa constante que foram substituídas por  esquadrias, em alumínio anodizado 

preto, o que incluiu também complemento de fechamento do mezanino do hall de 

acesso, que passou a ser ocupado por salas de atendimento e reuniões. Outro 
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elemento de uso comum e a cobertura do edifício o projeto original era composto 

por harmoniosos jardins de Burle Marx e painéis de Paulo Werneck, (Figura 30). 

Com as reformas que foram ocorrendo, os jardins e painéis foram retirados e a 

cobertura chegou a abrigar um refeitório resolvido em uma volumetria muito 

“fechada”. Na proposta do retrofit foram abertos acessos para área externa que 

recebeu uma cobertura em estrutura de alumínio e vidro  com os vãos ampliados 

para permitir uma integração da área interna e externa. O novo projeto buscou 

formas mais sinuosa de elementos, remetendo às formas do projeto original, 

Figura 31. 

 

Figura 30 – Cobertura original.                                       

Fonte: (a)- Fonte: 
http://www.ceramicanorio.com/conhecernorio/paulo
wernecknoirb/paulowernecknoirb.html, acesso em 

19 JUl 2013 

Figura 31 – Cobertura após 
retrofit 

Fonte : Ana Paula Esteves, 2009. 

  

A proposta final do retrofit (Figura 32), 

apresenta as soluções aplicadas no 

sistema de climatização, ainda em 

execução, e nas áreas comuns que 

atenderam a finalidade desejada pelo 

projeto. Porém a proposta para as 

persianas da fachada prejudicam a 

utilização da iluminação natural, uma 

alternativa que  poderia ser  considerada 

seria a   utilização de  persianas tipo  

roll-on que além do fator de 

transparência melhorariam  a condição 

de conforto do prédio. 

 

Figura 32 - IRB – Imagem atual 

Fonte: Google street view, acesso 21.Jul 
2013 

3.1.2 Edifício São Bartholomeu 

Localizado em São Paulo, projetado por Barretto, Xande & Cia em 1941, foi  a 



42 
 

 

principal referência nas definições finais da volumetria da região pois foi um dos 

primeiros prédios residenciais da Av. Ipiranga, com 11 pavimentos e 5.000m² de 

área, Figura 33. Em 2007 estava praticamente desabitado, pertencia a uma única 

família, que locava apartamentos mais pela alta deterioração do imóvel, Figura 34,  

tinha baixa ocupação motivo que levou a mesma a vendê-lo. Foi adquirido  e 

adaptado para a utilização de uma empresa de seguros. 

 

Figura 33 - Edifício São Bartholomeu – 1941 

Fonte:http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/07. 078/294, acesso em 19.Jul.2013 

 

 

 

Figura 34 - Edifício São Bartholomeu antes do retrofit 

Fonte: Wiazowski (2007)  

 

O Projeto original facilitou a implementação do  retrofit  em função do:  Pé direito 

livre de 2,60m, área de laje de 450,00, numero reduzido de pilares proporcionando 

alta flexibilidade,(Figura 35). 

 

Figura 35 - Planta pavimento tipo do edifício São Bartholomeu. 

Fonte: Wiazowski (2007) 

 
 
O retrofit dessa edificação, trabalhou na alteração da programa de  utilização da 

edificação, de  residencial para comercial, destacamos a intervenção em dois 

componentes: A Iluminação Natural e o Sistema de climatização. O desenho de 

layout do edifício já proporcionava uma boa iluminação natural, sendo ainda  
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instalados vidros  nos vãos internos,   o que favoreceu ainda mais a utilização da 

iluminação natural e permitiu também a utilização de sistema de iluminação  

artificial dimensionado a esse contexto na área de trabalho (Figura 36). O sistema 

de climatização,  original projetado para aparelhos de janela individuais, foi 

substituído por  um sistema de ar condicionado de Volume de Ar Avaliável - VAV, 

para otimizar  o consumo de energia e proporcionar o controle de temperatura em 

níveis de conforto em zonas. 

O produto final do retrofit do edifício São Bartholomeo(Figura 37) , é um caso típico 

de intervenção proporcionada  pela necessidade do mercado por edificações 

flexíveis e bem localizadas para uso de escritórios. O produto final atendeu as 

expectativas dos proprietários que tiveram  um redução no tempo de ocupação, o 

retrofit foi realizado em 12 meses enquanto uma construção similar levaria em 

torno de 18 meses, além do  investimento cerca de 30% menor que o comparado 

com a construção de uma edificação de características similares ( WIAZOWSKI, 

2007).   

 

Figura 36 - Área de trabalho edificio São 
Bartholomeu 

Fonte: Wiazowski ( 2007) 

 

Figura 37 - Edifício São Bartholomeu após 
retrofit 

Fonte: Goolge street view, acesso 21.Jul.2013 

3.1.3 O edifício Odd Fellows 

O edifício Odd Fellows (Figura 38), foi projetado em 1924 por Ernst Kroner, 

localizado em  Portland, Oregon, foi construído originalmente com finalidade de ser 

um prédio de escritório e na década de 1980 a construção foi transformada em um 

edifício residencial, em 2010 foi colocado à venda com a proposta de realização de 

um retrofit. A intervenção da edificação Odd Fellows se destaca pela solução dada 

a fachada, mais especificamente as esquadiras das janelas. Segundo Falsetto ; 

Gates apud Straube (2010), "ar vazando de um edifício deve ser substituído por ar 

exterior, que requer energia para condicioná-lo. Aproximadamente 30 a 50% do 
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consumo de energia condicionado em edifícios,  muitos bem  isolados  é devido ao 

vazamento de ar através dos ambientes do edifício”. Para combater essa situação 

foi proposto uma ação de intervenção na edificação nesses elementos. 

Inicialmente foram analisadas as fachadas para quantificação, Figura 38 e 

classificação segundo a forma, Figura 39. 

 

Figura 38 –  Quantificação esquadrias edifício  
Odd Fellows. 

Fonte: Falsetto ; Gates (2010) 

 

Figura 39 –  Classificação  esquadrias edifício  
Odd Fellows. 

Fonte: Falsetto ; Gates (2010) 

  

Com as quantidades e tipologias definidas por fachadas, as esquadrias, Figura 40,   

forma ordenadas quanto a sua condição: (a) Boa: Bom funcionamento e ainda com 

vida útil para os próximos anos. (b) Razoável: Operável, com corrosão evidente e 

necessitando de reparos e com vida útil limitada se deixada no estado atual. (c) 

Ruim: Com condições de operação comprometida, corrosão e nível de reparo 

elevados, necessitando de reparos severos e com vida útil extremamente  limitada 

se deixada no estado atual.  

 

(a)Esquadria Boa                                               

 

(b) Esquadria Razoável 

 

(c) Esquadria Ruim 

Figura 40 - Classificação Esquadrias edifício  Odd Fellows 

Fonte: Falsetto; Gates (2010). 

Concluída a classificação, Figura 41,  foram feitas as  tabulações das fachadas,  

sendo obtido para a fachada leste (a) : 17 boas, 38 razoáveis e 25 ruins. Na 

fachada norte (b): 16 boas, 28 razoáveis e 46 ruins.  Totalizando um percentual de 

19% de esquadrias boas, 39% de esquadrias razoáveis e 42% de esquadrias 
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ruins.  

  

(a) Fachada Leste (b) Fachada Norte 

Figura 41 - Tabulação das fachadas edifício  Odd Fellows 

Fonte: Falsetto ; Gates (2010). 

Com base na análise foram propostas soluções para susbituição das esquadrias, 

Figura 42, antigas (a) por novas (b) em aço e sem as alças de abertura, e também 

foi realizado o reposicionamento das esquadrias,  Figura 43, como  da posição 

antiga (a) para uma no engaste da alvenaria do prédio (b)como forma  de melhoar 

a  condição de vedação da edificação.  

 

 
 

    (a)    Antiga               (b) Nova       (a)    Antiga                (b) Nova   

Figura 42 – Esquadrias edifício  Odd Fellows 

Fonte: Falsetto ; Gates (2010). 

Figura 43-  Fixação esquadrias edifício  Odd 
Fellows 

Fonte: Falsetto ; Gates (2010). 

3.2 Estudo Direto 

3.2.1 Edifício Engenheiro Fernando Bezerra. 

O edifício Engenheiro Fernando Bezerra, Figura 44,  está localizado em Natal e 

abriga a sede da Federação das industrias do RN – FIERN e organismos 

associados.  Projeto da Arquiteta Norma Regina Hagen foi inaugurado na década 

de 80 sendo uma referência  na arquitetura coorporativa do estado, é um  exemplo 

de edificação que sofreu intervenção de retrofit mediante recursos do programa de 
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eficiência energética – PEE da distribuidora de energia do estado, COSERN.  A 

edificação utilizava o mesmo sistema de climatização da sua inauguração, que 

atuava com água gelada e dois chillers de 120 TR, compressores alternativos. 

 

Figura 44 - Edifício Engenheiro Fernando Bezerra. 

Fonte: http://www.fiern.org.br/index. php/o-que-e-o-senai, acesso em 21.Jul.13 

Com  mais de 25 anos de uso o sistema de água gelada já apresentava alto nível 

de consumo de energia e baixíssimo nível de confiabilidade, motivo pelo qual foi 

contemplado pelo PEE da COSERN na tipologia de poder público.  

Em função das prerrogativas de manutenção da fachada da edificação e de 

procurar manter a integridade da edificação foi  escolhida a opção de substituir o 

sistema de água gelada pelo  sistema central de multi split  VRV10 , que apresenta  

um alto nível de eficiência energética, com coeficiente de desempenho (COP) de 

até 3,80, e que permite a instalação das unidades evaporadoras e condensadoras 

em arranjos  que permitem a distancia de até 100m entre elas. Com essas  

características do sistema VRV permitiu manter a integridade da fachada quanto à 

instalação de novas maquinas e drenos. 

A problemática do novo sistema se deu em duas compatibilizações do retrofit: O 

primeiro foi o peso do novo sistema que não era compatível com a carga prevista 

no prédio, foi necessário realizar uma obra de reforço estrutural na edificação para 

receber o novo sistema (Figura 45),  a solução adotada consistiu no 

encamisamento dos pilares e instalação de novas vigas metálicas para distribuição 

do peso dos equipamentos. 

                                                           
10 Central multi-split VRV  ( Vazão de refrigerante variável): Sistema central em que um conjunto de 
unidades de tratamento de ar de expansão direta, geralmente instaladas dentro do ambiente a que 
servem( designadas unidades internas), cada uma operada e controlada independentemente das 
demais, é suprido em fluído refrigerante liquido em vazão variável (VRV) por uma unidade 
condensadora central, instalada externamente ( designada unidade externa). Fonte: ABNT NBR 
16401-1:2008.   
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Figura 45 - Reforço estrutural FIERN. 

A segunda compatibilização trata dos drenos dos equipamentos. Uma vez que o 

sistema antigo, de água gelada, não necessitava desse componente e o prédio 

não estava dotado de infraestrutura para essa aplicação, foi necessário 

desenvolver uma nova rede de tubulação pelo foro, Figura 46, dotada de um 

sistema de pressurização chegando ao fosso central do prédio, Figura 47, em cada 

pavimento, para que a água condensada pudesse ser eliminada sem a 

necessidade de se intervir na fachada.  

  

Figura 46 - Sistema de dreno FIERN - Tubulação do 
foro 

Figura 47 - Sistema de dreno FIERN  
fosso 

O novo sistema VRV utiliza evaporadores tipo K7, Figura 48,  diferentemente do 

sistema de dutos adotado pelo sistema de água gelada,Figura 49. O sistema VRV 

atende os parâmetros de   redução de energia e  RCB previstos pela COSERN  e 

aprovados junto a ANEEL, além de proporcionar a FIERN um maior controle de 

operação e performance energética, pois o mesmo e gerenciado por um sistema 

de automação. 
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Figura 48 - Evaporação Sistema FIERN  Sistema 
VRV 

Figura 49 - Evaporação Sistema FIERN- Duto 
Sistema Água Gelada 

 
O sistema tem potencia total de 286HP, equivalente a 2.756.000 btus/h (229,66TR) 

e foi instalado em 2014 com um investimento  de R$ 1.390.000,00 o que equivale a 

uma relação de 0,50 R$/ Btus/h instalados. 
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4 MÉTODO 

O trabalho propõe uma sequencia para a avaliação das  intervenções de retrofit 

nas edificações. Essa avaliação consiste em quatro etapas: Caracterização, 

Proposta de Intervenção, Impactos das Intervenções e Simulações e projeções, 

Quadro 1.  

4.1 Caracterização  

A etapa de caracterização tem por objetivo identificar e qualificar todos os 

parâmetros existentes na edificação, conforme os critérios definidos em três 

subgrupos: Escolha da edificação e identificação, caracterização do imóvel e 

mapeamento da linguagem  construtiva. 

4.1.1 Escolha da Edificação 

Consiste na definição das edificações analisadas e do levantamento das 

informações relativas aos seguintes aspectos: a) Arquiteto autor do projeto; b) 

Proprietário do Imóvel; c) Ano de construção; d) Endereço; e) Atividade atual 

desempenhada no prédio.  Conhecendo a autoria do projeto, o ano de construção 

da edificação, região em que a mesma está situada e seu proprietário é possível  

fazer uma leitura da sua relevância historica,  de sua expressão construtiva,  com 

base nos critérios definidos por  Consulin (2004). 

4.1.2 Caracterização do Imóvel 

Na fase de caracterização do imóvel utilizaremos os critérios definidos por 

Consulin (2004), para caracterização de edificações com relevância histórica: a) 

Implantação do Lote: Contempla a posição da edificação no lote, recuos, 

orientação e topografia; b) Aspectos estéticos e formais: Englobam a composição 

dos volumes e das fachadas; c) Aspectos construtivos: Relacionados às soluções 

e matérias utilizados, à estrutura, dando ênfase à adaptação ao clima tropical e à 

síntese entre o tradicional e o moderno; d) Aspectos espaciais: Consideram os 

aspectos programáticos, a posição e organização dos espaços, considerando 

questões de conforto ambiental ( controle de insolação, ventilação e chuvas) e a 

tendência de zoneamento; e) Condições de ventilação e insolação:  Através de 

softwares como o SOL-AR, é possivel mapear a geometria solar e condições de 

ventilação das fachadas da edificação, como forma de se explorar as condições  
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favoráveis  ou proteger condições de exposição desfavoráveis.     

4.1.3 Mapeamento da expressão construtiva 

  

Uma grande dificuldade encontrada na realização de projetos de retrofit se 

encontra na quantificação e mensuração das intervenções arquitetônicas 

propostas. Nesse contexto a utilização das linguagem  construtivas, definidas na 

tectônica, como elemento de avaliação dos aspectos da expressão construtiva da 

edificação, antes da realização do retrofit, se apresenta como uma alternativa para 

quantificação e referência comparativa do aspecto inicial da edificação, com as 

simulações de intervenções, que o projetista definirá para o retrofit. Importante 

destacar que o mapeamento inicial deverá ser baseado no aspecto original11 da 

edificação ou caso não exista esse registro poderá ser utilizado o aspecto atual12 

ou outro que seja estabelecido como desejado pelo projetista. Para a analise multi 

criterio foi adotado o conceito de diagramação de dados em avaliação pós 

ocupação, segundo Kowaltowski (2013), Gráfico 1, considerando uma escala, 

variando da unidade mínima de0 e máxima de 5. Nessa escala o projetista confere 

um valor que representa a evidencia dessa característica na edificação, sendo o 

valor 0 (zero) aplicado quando  não se evidencia  a característica, o valor 1 (um) 

quando se  evidencia  muito pouco  a característica, o valor 2 (dois) quando se 

evidencia  pouco  a característica, o valor 3 ( três) quando se evidencia a  

característica, o valor 4 ( quatro), quando se evidencia  muito  característica e por 

ultimo o valor 5 (cinco), quando  se  evidencia  de  forma plena  a característica da 

expressão na edificação. 

 

Gráfico 1- Diagramação de dados 

Fonte: Kowaltowski, 2007 

 

                                                           
11  Aspecto da edificação no período da sua construção.  
12  Aspecto da edificação no momento atual 



51 
 

 

4.2 Proposta de Intervenção 

 Nessa etapa é analisado pelo projetista quais sistemas construtivos serão 

trabalhados no retrofit.   

Destacamos desses subsistemas cinco como os que terão impacto nas analises de 

retrofit: 

a) Estrutura; 

b) Cobertura; 

c) Instalações; 

d) Esquadrias; 

e) Revestimentos 

Esse serão os subsistemas que poderão ser analisados visando a  melhoria das 

condições energéticas e caso necessário  a recuperação da linguagem construtiva 

identificada no mapeamento feito seguindo os critérios  apresentados por Amaral 

(2004) e representados seguindo o gráfico de Kowaltowski (2013). Também na 

etapa de proposta de intervenção podemos aplicar  a concepção  apresentada por 

Le Corbusier (1998), de que a arquitetura e percebida pelo homem a 1,70m do 

solo, portanto se as propostas de intervenção podem ser percebidas pelo campo 

visual de um observador com estatura de 1,70m e posicionado frontalmente a 

fachada que está sendo trabalhada, Figura 50, elas  podem ser avaliadas e 

mitigadas  sob a ótica da expressão construtiva da edificação.   

 

 

Figura 50 – Representação do campo de visão do observador 

4.3 Impacto das intervenções 

Nessa fase o projetista desenvolvera alternativas para a implementação das 

intervenções, seguindo a definição de  continuidade contextual proposto por 
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Tiesdell Oc, Heath (1996) nos  subsistemas selecionados na etapa de proposta 

das intervenções. 

4.4 Simulação e projeção 

Consiste na quarta e ultima etapa do fluxo do processo, aonde serão realizadas as 

simulações computacionais e analises de consumo de energia que serão 

correlacionadas com a linguagem  construtiva.  

4.4.1 Elaboração de Maquetes:  

Essa fase se inicia propondo que seja realizado uma analise volumétrica da 

edificação, comparando a situação do projeto original com o atual e com as 

intervenções definidas no item  4.3. As analises podem ser feitas em maquete 

volumétrica, física ou eletrônica.  

4.4.2 Simulação de Desempenho 

A fase de simulação de desempenho e composta de duas analises: A 

computacional, realizada pelos sistemas DesignBuilder, Sun Tool e SOL-AR, e a 

Relação Custo Benefício – RCB, realizada por planilhas seguindo os parâmetros 

estabelecidos pelo PROPEE da  ANEEL, que consideram a valoração da energia 

economiza e a redução da demanda na ponta, durante a vida útil do projeto para o 

sistema elétrico e os custos dos valores aportados para sua exexução. 

4.4.2.1 Análise Computacional 

 
Utilizaremos para realizar a analise do desempenho energético da edificação os 

sistemas  SOL-AR, Sun Tool e DesignBuilder,   que permite as simulações  as 

seguintes simulações: 

 

a) SOL-AR:  O programa SOL-AR,  permite a realização dos estudos de 

insolação das fachadas e da incidência dos ventos na região. 

b) Sun Tool: O programa Sun Tool, permite a realização dos estudos de 

insolação dos elementos de vedação da fachada, simulando a abertura e 

detalhando a mascara de sombra de cada tipo de elemento aplicado. 

c) DesignBuilder : O sistema DesignBuilder, permite a mensuração da energia 

economizada, em kWh , simulando varias situações a partir da entrada  das  

seguintes variáveis: a) Dados Climáticos; b) Materiais constitutivos 
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(Paredes, coberta e Piso); c) Tipo de uso (Escritório);d) Densidade de 

equipamentos; e) Potência Instalada de Iluminação; f) Condicionamento 

artificial  e renovação de ar (infiltração); g) Configuração das aberturas; h) 

Modelagem do prédio; i) Definição de Zonas Térmicas; j) Rotinas de 

ocupação. 

4.4.2.2 Cálculo da Relação Custo Beneficio 

 
A relação custo beneficio (RCB) é o principal critério para avaliação da viabilidade 

econômica de um projeto de eficiência energética (PROPEE, 2013). O benefício 

considerado é a valoração da energia economizada e da redução da demanda no 

horário de ponta13 durante a vida útil da edificação para o sistema elétrico. São 

considerados como custos os aportes feitos para a sua realização do projeto e 

será considerada como energia economizada o percentual de kW/h obtido nas 

simulações realizadas pelo software DesignBuilder. Será adotada a metodologia 

de cálculo descrita no  PROPEE da ANEEL. 

4.4.3 Classificação das Intervenções  

Com os resultados de RCB e o mapeamento da expressçao constrtutiva e possível 

elaborar  um gráfico comparativo das propostas de intervenção,  nele podemos 

observar os impactos dessas intervenções na expressão construtiva da edificação  

e compará-los com os resultados de RCB. 

                                                           
13 Horário de Ponta: No Rio Grande do Norte é o horário compreendido entre 17:30 e 20:30 
horas, representando 3 horas diárias, com exceção dos sábados, domingos e feriados nacionais. 
Esse horário varia de acordo com a resolução tarifaria da Distribuidora e poderá variar de estado 
para estado.   
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Quadro 1 - Fluxo do processo 
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4.5 Definição do recorte 

A aplicação do método será realizada em três edificações modernistas localizadas 

na cidade de Natal, com alta relevância  histórica. Esse recorte tem por objetivo  

representar os seguintes grupos de prédios com potencial para intervenções de 

retrofit. a) Edificações projetadas para uso residencial que sofreram modificação de 

programa para uso comercial; b) Edificações que foram construídas em áreas 

centrais das cidades  que apresentavam  um alto nível de ocupação e sofreram ao 

logo dos anos um movimento descrito por Andrade e Fortes (2008), de 

esvaziamento de ocupação pelas camadas de renda mais alta, promovendo assim 

a degradação do patrimônio edificado e gerando um êxodo de atividades ditas 

nobres das áreas centrais; c) Edificações que foram projetadas a mais de 40 anos 

e mantem o mesmo programa proposto em seu projeto original. Dessa forma 

visando a caracterização desses três grupos, foram escolhidas três edificações 

modernistas com alta relevância histórica é que pudessem representar com 

magnitude as condições preestabelecidas. 

 

• Edificação A:  Prédio da UNIMED localizado  na Rua Açu 507, Tirol - Natal – 

RN, Figura 51- Prédio da UNIMED, Rua Açu (Figura 51),  foi  construída em 

1955,  projeta pelo arquiteto  Moacyr Gomes da Costa, como residência uni 

familiar. Atualmente tem utilização comercial como escritório comercial da 

UNIMED Natal. 

 

Figura 51- Prédio da UNIMED, Rua Açu  

• Edificação B: Edifício do Instituto de Pensão e Aposentadoria dos 

Servidores do Estado - IPASE (atual Edifício Presidente Café Filho), 

localizado na esplanada Silva Jardim, bairro da Ribeira, na cidade do 

Natal/RN (Figura 52). Foi projetado pelo arquiteto carioca Raphael Galvão 

Júnior, filho do também arquiteto Raphael Galvão, tendo sido inaugurado 
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em 1955, pelo presidente da República João Café Filho. Atualmente 

encontra-se apenas com o pavimento térreo em utilização com seus demais 

pavimentos ociosos. 

 

Figura 52 - Edifício do IPASE – Natal. 

,  

Figura 53 

• Edificação C: Prédio da Associação Atlética Banco do Brasil Natal – AABB,  

localizado na Av. Hermes da Fonseca, 1017 - Tirol - Natal/RN , projeto de 

Moacyr Gomes da Costa de  1964, a edificação permanece praticamente 

com a mesma programação original (Figura 52). 

 

 

Figura 53 - Prédio da AABB – Natal 
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5 RESULTADOS 

A aplicação  do método se dará nas  três edificações identificadas no item 4.5, 

seguindo os parâmetros estabelecidos na definição do recorte. 

5.1 Edificação A: Prédio da UNIMED 

Localizado no bairro de Petrópolis a edificação foi construída em 1955,  projetada 

pelo arquiteto  Moacyr Gomes da Costa, como residência unifamiliar. Atualmente 

tem utilização comercial como escritório comercial da UNIMED Natal, Figura 54 e 

Figura 55. A edificação é frequentemente citada e analisada  por alunos do curso 

de Arquitetura e Urbanismo da  UFRN, em disciplinas como a Historia da 

Arquitetura e Urbanismo – HTAU III., observamos na mesma  forte característica 

modernista e uma síntese entre o tradicional e o moderno, no qual a forma segue a 

função, modelo moderno com maior grau de erudição.  

 

  

Figura 54– Edificação A - Prédio Unimed Rua 
Açu Atualmente.  

   

Figura 55 – Edificação A - Prédio Unimed Rua Açu 
Atualmente.  

5.1.1 Caracterização  

5.1.1.1 Escolha da edificação e caracterização do Imóvel 

Definida a edificação no item,  5.1, iniciamos a primeira etapa do fluxo com a 

caracterização do imóvel, segundo os critérios de Consulin (2004). 
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Implantação do lote 

 

• Coordenadas geográficas: 

Latitude:-5.787937, Longitude: -

35.202041; 

• Lote Urbano; 

 

• Retangular; 

 

• Lote no meio da quadra; 

 

• Médio; 

 

• Implantação estende-se no 

sentido longitudinal e lateral do 

lote, Figura 56 ; 

 

 

 

Figura 56- Localização do lote 

Fonte: https://maps.google.com.br/, acesso em 
04.11.13, editado pelo autor.  

Aspectos estéticos e formais   

 

• 02 níveis; 

• Volume Cubista Retangular; 

• Volume assimétrico e 

articulado; 

• Volume dinâmico (planos e 

interpenetrações); 

• Volume com dois blocos; 

• Fachada plana e assimétrica; 

 

 

 

• Fachada com moldura estrutural 

(estrutura livre), Figura 57; 

• Cobertura plana e inclinada; 

• Planta retangular; 

• Planta colada no limite lateral do 

terreno; 

• Linhas retas; 

• Ênfase de vazios sobre os cheios, 

Figura 58; 

• Empena reta; 

 



59 
 

 

 

 Figura 57  - Aspectos estéticos e formais 

 

 
Figura 58 - Aspectos estéticos e formais 

 

Aspectos construtivos  

 

• Estrutura em concreto armado, 

pilotis e concreto armado; 

• laje de cobertura plana em 

concreto; 

• laje de cobertura inclinada em 

concreto armado; 

• Laje de piso em concreto 

armado e atirantada; 

• Paredes de alvenaria simples e 

revestidas com massa; 

• Parede de alvenaria vazada; 

esquadrias em madeira e vidro; 

janelas basculantes, portas 

envidraçadas de correr; 

• Revestimento em pedra bruta, 

Figura 59; 

• Venezianas; 

 

 

Figura 59 - Aspectos Construtivos 

 

Figura 60 - Aspectos Construtivos 

• Pérgolas em concreto 

armado,Figura 60; 

• Brises- soleils fixos em concreto 

armado; 

 

Aspectos espaciais 

 

• Planta tradicional; 

•  Planta retangular; 

• Planta em único bloco; 
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• Disposição dos ambientes de acordo com insolação e ventilação: Térreo – 

Ambientes: Varandas, terraço social, hall de entrada, estar, jantar, lavabo, 

copa, cozinha, cozinha auxiliar, despensa, quarto de empregadas, banheiro 

de empregadas, garagem, área de serviço, terraço de serviço; Pavimento 

Superior – Ambientes: Hall intimo, quartos, banheiro intimo, suíte-banheiro, 

Figura 61 e Figura 62. 

 

Figura 61 - Aspectos espacial da planta do pavimento térreo da  edificação A. 

 
 

Figura 62 - Aspectos espacial da planta do pavimento superior da  edificação A. 

 
Estudo de insolação das fachadas  

 

• Realizado utilizando o software SOL-AR ,  apresentando os horários 

de  solstício de inverno, equinócio e  solstício de verão para cada 

fachada da edificação, Figura 63. 
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Figura 63 - Estudo de insolação das fachadas 

Condições de ventilação  

• Realizado utilizando o software SOL-AR ,  apresentando as 

velocidades dos ventos predominantes para a região do lote ao longo 

das estações do ano,  Figura 64. 

 

 

Figura 64 - Condições de Ventilação 
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5.1.1.2 Mapeamento da expressão construtiva 

A edificação A, que inicialmente foi projetada para ser utilizada como uma 

residência unifamiliar, hoje tem uma utilização comercial. Os quartos viravam  

escritórios, a sala é utilizada como  recepção,  contudo esse  arranjo atende as 

necessidades dos atuais proprietários, conservando praticamente as mesmas 

características do seu projeto original com pequenas alterações, houve no caso a 

inclusão de caixas de ar condicionado tipo janela. Nesse contexto e realizado o 

mapeamento da expressão construtiva  se considerando o  projeto original, que 

será a meta a ser buscada, e outro mapeamento  da edificação, como a expressão  

atualmente,  utilizando os conceitos definidos no item 2.3 e  associando as tensões 

construtivas em escala, item 4.1.3. Os mapeamentos foram realizados utilizando 

uma escala, variando da unidade mínima de 0 e máxima de 5. Destacamos que se 

tratam de tensões, que estão interligadas em seus eixos,  portanto  caso a 

edificação analisada apresente uma dimensão técnica 3 sua tensão oposta, no 

caso a representacional, será de 2, de forma que  a somatória das duas sempre 

será atingirá a escala máxima de 5. Na análise entre a situação do projeto original 

e o projeto atual,  percebemos que houve uma variação da tensão do sistema 

construtivo corpo solido versus filigrana, causada em função da instalação das 

caixas de ar condicionado de janela na edificação, fato esse que impactou em um 

ponto o aspecto de fluidez da obra, Gráfico 2,  deslocando o gráfico de um aspecto 

mais sólido, edificação original,  para um de elemento mais filigrana, edificação 

atual.  
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Gráfico 2 - Mapeamento Inicial da Expressão Construtiva Edificação A 

5.1.2 Proposta  e impactos das intervenções 

Os materiais e equipamentos utilizados na edificação apresentam  idade elevada. 

Esses componentes contribuem para um baixo desempenho energético 

(TAVARES, 2006) e proporcionam baixo nível de conforto. Portanto devem ser 

propostas alternativas para substituir os equipamentos e materiais dos 

subsistemas construtivos da edificação que apresentam um baixo rendimento 

energético. Os subsistemas que serão avaliados serão: 

a) Cobertura; 

b) Instalações; 

c) Esquadrias; 

Dos três subsistemas analisados, dois, instalações e esquadrias, são percebidos 

pelo campo de visão do projetista situado a 1,70m do solo diante de cada fachada 

da edificação, portanto se faz necessário  desenvolver propostas para o retrofit 

desses subsistemas escolhidos, seguindo modelo de continuidade contextual 

proposto por Tiesdell Oc, Heath (1996), montando maquetes para a analise do seu 
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impacto na expressão  construtiva da edificação para esses dois sistemas.     

A ação de retrofit proposta para a edificação A, consistiu em manter o arranjo físico 

da  ambientação atual, que atende as necessidades  proprietários,  e simular as  

intervenções nos  sistemas constitutivos da cobertura, instalações e esquadrias, 

procurando manter a continuidade contextual da edificação e recuperando alguns 

elementos que foram modificados ao longo do tempo.     

5.1.2.1 Impacto das intervenções 

Nessa etapa se desenvolvem  propostas  para o retrofit dos  subsistemas  

escolhidos,  seguindo  modelo de  continuidade contextual proposto por  Tiesdell, 

Oc, Heath (1996), e verificado se as  intervenções  propostas  alteram visualmente 

a edificação, caso ocorra alguma alteração e proposto a elaboração de uma 

maquete eletrônica da proposta para que se possa  refazer o mapeamento da 

expressão  construtiva  da edificação, considerando as  intervenções e compará-lo 

com o  mapeamento inicial, feito na fase de caracterização, após essa analise 

seguimos para a etapa das simulações. Importante destacar que caso os 

subsistemas  escolhidos não   possam  ser visualizados por um observador  a   

1,70 m do solo  (Le Corbusier, 1924) as propostas de  retrofit dos  subsistemas  

escolhidos são desenvolvidas se se parte direto para as simulações sem a 

necessidade na elaboração de maquetes. 

           

5.1.2.2 Proposta de intervenção Cobertura 

A cobertura atual da edificação segue a característica da escola moderna no uso 

do concreto, pois utiliza lajes maciças na cobertura, Figura 66 e Figura 65. 

 

 

Figura 65- Laje de concreto visão interna 

   

Figura 66 – Laje de concreto visão externa 

Visando melhorar o despenho energético da edificação foram propostas, 

intervenções na cobertura utilizando  sistemas constitutivos que possam reduzir a  
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transmitância térmica da estrutura atual,  são elas:  

• Intervenção A: Telha sanduiche de EPS, Figura 67. 

 

Figura 67 - Telha sanduiche de EPS 

• Intervenção B: Telha de alumínio com rolisol, Figura 68. 

 

 

Figura 68 -Telha de alumínio com rolisol 

• Intervenção C: Manta asfáltica com revestimento de alumínio, Figura 69. 

 

Figura 69 - Manta asfáltica com revestimento de alumínio 

Como essa intervenção não é percebida pelo campo de visão do projetista situado 

a 1,70m, não se faz necessário a preparação de maquete eletrônica para analise 

da intervenção da expressão construtiva da edificação. 
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5.1.2.3 Proposta de intervenção Instalações 

 
5.1.2.3.1 Sistema de climatização 
 

Ao longo dos anos foram instalados sete equipamentos de condicionamento de ar, 

sendo três de 10.000 Btus, modelo de janela, e quatro de 12.000 Btus dos quais 

três são de janela e um já modelo Split convencional, equipamentos esses que 

alteram a volumetria da fachada original com as caixas de concreto e as unidades 

evaporadoras nas fachadas sul e leste  (Figura 70 e Figura 71). A intervenção 

proposta consiste na substituição dos aparelhos de janela pelo sistema  

equipamentos tipo VRV, que apresenta  um alto nível de eficiência energética e  

permite a instalação de maquinas de evaporação a distancias de até mil metros da 

unidade condensadora. Dessa forma e possível recompor a volumetria da fachada 

original que foi modificada pela instalação das caixas de ar condicionado tipo 

janela e das unidades condensadoras dos equipamentos tipo Split convencionais, 

pois a unidade de condensação do sistema VRV e composta de uma única 

unidade que distribuí  fluido refrigerante para todas as unidades de evaporação, e 

essa unidade poderá ser instalada na fachada oeste da edificação, fora do campo 

de visão do projetista situado a 1,70, como podemos ver na maquete eletrônica 

indicando o novo local da instalação da unidade condensadora (Figura 72 e Figura 

73). Com a adoção do sistema VRV e possível se obter uma redução de consumo 

de energia em cerca de 30%, e com capacidade nominal instalada inferior a 10kW, 

portanto se apresenta  desnecessário o dimensionamento de sistema artificial de 

renovação de ar, conforme previsto na norma, ABNT NBR 16401-3, Instalações de 

ar condicionado – Sistemas centrais e unitários, Parte 3: Qualidade do ar interior. 

 

  

Figura 70 - Aparelhos de ar condicionado sul Figura 71 - Aparelhos de ar condicionado  leste 

 



67 
 

 

  

Figura 72 - Localização da condensadora do 
VRV na fachada  oeste 

Figura 73 – Detalhe da localização da 
condensadora do VRV na fachada  oeste  

 

      

 

Com  as maquetes eletrônicas feitas no sistema sketchup percebemos que a 

proposta do sistema de ar condicionado tipo VRV possibilita a recomposição da 

expressão construtiva no tocante a sistema construtivo, onde a expressão da  

intervenção sobrepõe a linha do projeto original pois resgata a volumetria original 

da edificação,  Gráfico 3. 

 

Gráfico 3- Expressão construtiva intervenção do ar condicionado 

5.1.2.4 Sistema de iluminação 
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A edificação utiliza um sistema de iluminação convencional dotado de lâmpadas 

incandescentes, fluorescentes compactas e tubulares, Figura 74, que totalizam 

uma potencia instalada  na edificação  de 2,26 kW.  

 

Figura 74 - Luminária com  duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W 

 
Propormos para o sistema de iluminação a substituição das lâmpadas atuais por 

novos modelos com mesmo fluxo luminoso e menor potência. As lâmpadas 

incandescentes serão substituídas por lâmpadas fluorescentes compactas, 

seguindo a Tabela 1.Importante destacar que não foram propostas lâmpadas com 

tecnoligia LED (sigla em inglês que significa diodo emissor de luz), pois os 

modelos disponeis no mercado não atendem as condições previstas no PROPEE, 

que estabelecem que projetos devem utilizar equipamentos com selo PROCEL de 

eficiência energética.  

 

Potencia da Lâmpada Incandescente Potencia da Lâmpa da Fluorescente Compacta 

60w 15w 

100w 20W 

120w 23w 

  Tabela 1- Equivalência de lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. 

 

As lâmpadas fluorescentes tubulares, também serão substituídas, considerando a 

redução da potência não apenas das lâmpadas, mais também dos reatores  

eletromagnéticos atuais, que apresentam  baixa eficiência e aquecem o ambiente, 

por novos reatores  eletrônicos, que são mais eficientes proporcionam maior 

durabilidade da lâmpada e não aquecem o ambiente, conforme Tabela 2.  
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Descrição Potencia   Atual Potencia Proposta 

Lâmpada Fluorescente Tubular 20w 16w 

Lâmpada Fluorescente Tubular 40w 32W 

Reator para lâmpada de 20w 5w 1w 

Reator para lâmpada de 40w 7,5w 1w 

Tabela 2 Equivalência de lâmpadas fluorescentes tubulares e  reatores.  

Com essas intervenções teremos uma nova potencia total instalada de 1,52 kW, 

portanto uma redução de 32% na potencia instalada.   

A intervenção nesse sistema não gera alteração visual portanto não necessita de 

simulação em maquete eletrônica. 

 

5.1.2.5 Esquadrias 

Foi observado que em função da instalação do sistema de ar condicionado, as 

esquadrias originais, em madeira com venezianas, foram vedadas com placas de 

compensado para impedir a renovação de ar indesejada  nos ambientes, Figura 75 

e Figura 76. 

 
 

Figura 75 - Vedação das esquadrias venezianas Figura 76 – Vedação das esquadrias venezianas 

 Essa ação comprometeu a proposta original do projeto, pois as esquadrias estão 

posicionadas na fachada leste, posição  que aproveitava a ação dos ventos 

predominantes, Figura 64, e que apresenta um sombreamento em praticamente 

todo o período da tarde, Figura 63. A colocação desse elemento de vedação 

implicou também na utilização da iluminação artificial mesmo durante o dia, pois 

impede a passagem da iluminação natural.  Como a intervenção nas esquadrias, 

implicara diretamente na expressão construtiva da edificação e como nossa 

proposta consiste em  proporcionar além da melhoria energética da edificação uma 

alternativa que permita ao usuário uma flexibilidade de utilização do elemento de 

forma a explorar as condições de ventilação e iluminação favoráveis a geometria 
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do terreno, nesse contexto foram analisadas soluções que possibilitassem a junção 

de materiais que pudessem conferir a propriedade de estanqueidade, necessário 

para combater a renovação de ar indesejada no sistema de ar condicionado e a 

flexibilidade para iluminação e para ventilação natural,  foi  encontrada uma 

referencia projetual em uma  residência de Oakland, Nova Zelândia que unificou as 

propriedades do vidro, para combater a renovação de indesejada do ar, e  das 

venezianas  para atenuar a incidência solar (Figura 77 e  Figura 78). 

  

Figura 77 - Detalhe de esquadria com veneziana 
e vidro 

Fonte: Aldomar Pedrini. 

Figura 78 – Detalhe de esquadria com veneziana 
e vidro 

Fonte: Aldomar Pedrini. 

 Com base no principio da unificação dos materiais, Foram propostas três 

alternativas para as esquadrias, seguindo a linha da continuidade contextual, da 

linguagem modernista utilizada pelo projetista. 

 
5.1.2.5.1 Esquadria 1 – Estrutura com tabiques de madeira pivotantes 
 
A primeira proposta apresenta uma estrutura de madeira com venezianas 

pivotantes e vidros corrediços, Figura 79 e Figura 80, com essa proposta 

mantemos a madeira na parte externa, mesmo material proposto pelo projetista e 

permitimos ao usuário uma possibilidade de regular a abertura das venezianas em 

um ângulo de até 90º, dosando a claridade ou  abrindo as quatros folhas dos 

vidros internos para a utilizar a ventilação natural, Figura 81. 

 

  

Figura 79 - Detalhe externo esquadria 1 Figura 80 – Detalhe interno esquadria 1 
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Figura 81 - Aplicação da esquadria na fachada leste. 

Com as maquetes eletrônicas feitas no sistema sketchup percebemos que a 

proposta de intervenção da esquadria 1, possibilita uma flexibilidade na forma de 

utilização do usuário, fato esse que impacta na  expressão construtiva no tocante a 

dimensão representacional da edificação pois o sistema construtivo original com 

venezianas em folhas de corrediças não permitia essa flexibilidade com aberturas 

pivoltantes horizontalmente,   fazendo que a utilização desse elemento cause uma 

perda da dimensão representacional da arquitetura  moderna, para uma elevação 

da dimensão técnica da edificação, Gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4 - Expressão construtiva intervenção da esquadria 1 
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5.1.2.5.2 Esquadria 2 - Janela de madeira em quatro folhas com vidro e  persiana 

externa com filetes  de madeira tipo rolo.  

Nessa proposta sugerimos uma alternativa que permitisse ao usuário além a 

regulagem das aberturas das 4 folhas de vidro uma forma de regulagem da 

iluminação através do modelo tipo cortina de rolo, Figura 81 e Figura 83, 

também propomos a utilização da  madeira, material na proposto original do 

elemento, Figura 84. 

 

  

Figura 82 - Detalhe externo  da esquadria 2 Figura 83 – Detalhe  interno  da esquadria 2 

 

   

Figura 84 - Aplicação da esquadria na fachada leste. 

 
Com as maquetes eletrônicas feitas no sistema sketchup percebemos que a 

proposta de intervenção da esquadria 2, possibilita uma flexibilidade na forma de 

utilização do usuário, fato esse que também impacta na  expressão construtiva no 

tocante a dimensão representacional da edificação pois o sistema construtivo 

original com venezianas em folhas de corrediças não permitia essa flexibilidade 

com a persiana em formato de rolo,   fazendo que a utilização desse elemento 

cause uma perda da dimensão representacional da arquitetura  moderna, para 

uma elevação da dimensão técnica da edificação, Gráfico 5. 
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Gráfico 5- Expressão construtiva intervenção da esquadria 2 

 
5.1.2.5.3 Esquadria 3 – Janela veneziana camarão com quatro folhas de vidro 

corrediço. 
 
Nessa opção propomos uma estrutura de venezianas fixas com abertura tipo 

camarão na parte externa e na parte interna quadro folhas corredias com madeira 

e vidro, Figura 84 e Figura 86, as venezianas de madeira seguem a mesma 

linguagem do projeto original, Figura 87. 

 

 
 

Figura 85 - Detalhe externo da esquadria C Figura 86 – Detalhe interno da esquadria C 
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Figura 87 - Aplicação da esquadria na fachada leste 

Com as maquetes eletrônicas feitas no sistema sketchup percebemos que a 

proposta de intervenção da esquadria 3, possibilita uma flexibilidade na forma de 

utilização do usuário, porem o sistema de abertura tipo camarão permite a 

preservação da leitura da linguagem adotada pelo projetista, de forma que essa 

opção consegue conferir a flexibilidade desejada para o projeto de retrofit e manter 

a expressão construtiva da edificação original, Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Expressão construtiva intervenção da esquadria 3 

 

5.1.3 Simulações e Projeções  

Nessa ultima etapa do fluxo são simulados os desempenho energético das 
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propostas em  softwares, com os resultados obtidos e calculada   a relação custo 

beneficio da intervenção ( RCB), sob parâmetros da  ANEEL. Os resultados são 

classificados as intervenções  por desempenho de RCB,  interpolando os 

resultados com os impactos na  expressão  construtiva. 

5.1.3.1  Software SunTool 

 
Utilizamos o  software Sun Tool, para realizar a simulação das esquadrias que 

estamos propondo para a edificação A . 

 
 
5.1.3.1.1 Esquadria 1 – Estrutura com tabiques de madeira 

 
Nessa simulação consideramos a orientação do esquadria a 115º  e a existência 

de 20 tabiques de 7 cm cada na esquadria, com a abertura dos mesmo a o ângulo 

máximo 0º.  Com essa configuração obtivemos uma proteção de 100% após as 

09:00 hs,  Figura 88. 

 

 

 

Figura 88 – Simulação solar tool – esquadria tipo 1  

 
 

5.1.3.1.2  Esquadria 2 - Janela de madeira em quatro folhas com vidro e  persiana 
externa com filetes  de madeira tipo rolo. 

 
Nessa simulação consideramos a orientação do esquadria a 115º  e a existência 

do elemento de cortina de rolo  40 tabiques de 4 cm cada unidos por uma trama 

que permite o recolhimento em forma de rolo, na posição fechada temos a 

proteção 100%, Figura 89. 

 
 



76 
 

 

 

Figura 89- Simulação solar tool – esquadria tipo 2 

 
5.1.3.1.3 Esquadria 3 – Janela veneziana camarão com quadro folha de vidro 

corrediço. 
 
Nessa simulação consideramos a orientação do esquadria a 115º  e a existência 

de 40 venezias  de 3 cm cada com inclinação 60º  na esquadria,  Com essa 

configuração obtivemos uma proteção de 100% já após as 07:00 hs,  Figura 90. 

 

 

Figura 90 - Simulação solar tool – esquadria tipo 3 

 

5.1.3.2  DesignBuilder  

As modelagem realizadas  no software DesignBuilder, foram realizadas pela 

Arquiteta Clara Rodrigues, Pesquisadora do Laboratório de Conforto (LABCON) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. A primeira análise 

relaciona a carga térmica total e a carga térmica de resfriamento  dos elementos 

analisados pelo sistema, Gráfico 7, que ratifica os quatro elementos  que mais 

impactam na carga térmica: Coberta, iluminação, vidros e equipamentos, que 

foram os elementos que sofreram intervenção na proposta de retrofit.    



77 
 

 

 
Gráfico 7 – Carga Térmica da UNIMED  

 

 As simulações analisaram o despenho da  intervenções propostas na cobertura, 

considerando: a) Telha sanduiche; b) Telha de alumínio com rolissol e c) Manta 

asfáltica aluminizada. O desempenho desses  cenários  são comprados com 

situação atual da edificação, como referência. O software DesignBuilder permite a 

saída de dados em diversos formatos, como no caso da edificação da UNIMED, 

propomos uma solução de substituição das esquadrias atuais por uma proposta  

que melhorasse o nível de controle de renovações de ar e da flexibilidade de uso, 

optamos pela saída de dados no formato de potencial de redução do consumo de 

energia versus tipo de coberta, considerando os ciclos  de renovações de ar, 

(Gráfico 8), Em que observamos que o sistema atual apresenta 12 ciclos de 

renovações e com a novas esquadrias propostas, alcançamos 6  ciclos em relação 

as outras intervenções na cobertura, com uma redução no consumo de energia  

das intervenções na cobertura: Telha sanduiche (13%), Telha alumínio com rolissol 

( 13%) e Manta aluminizada ( 10%).   

 

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

vidro (condução)

paredes

coberta

piso

paredes internas

iluminação

equipamentos

ocupação

vidros (radiação solar)

Carga térmica  (MW)

V
ar

iá
ve

is

carga térmica total (MW) carga térmica de resfriamento (MW)



78 
 

 

 

Gráfico 8 – Percentual de redução do consumo de energia 

 
Como a proposta da intervenção segue a linha da continuidade contextual das 

obras modernistas, que exploravam os recursos naturais da área que estava 

localizada o empreendimento procuramos avaliar a possibilidade de empregar a 

ventilação híbrida, utilizando as condições de ventilação natural exploradas na 

concepção original, Gráfico 9, onde foi constatado que os ocupantes do edifício 

podem  optar por ventilação natural no período da tarde, quando não há insolação. 

Os resultados das simulações foram analisados empregando o conforto adaptativo, 

conforme operacionalização proposta por Negreiros (2010). 

 

Gráfico 9 - Percentual de horas em conforto a cada hora – Unimed 

 
Assim, verificou-se a possibilidade de condicionar hibridamente a edificação, sendo 

mais de 90% dos dias garantidos o conforto sem necessidade de movimento de ar 

das 10h às 15h, das 8h às 10h e após 15h até às 18h, o conforto pode ser 

atingido, em mais de 95% das horas do ano se o movimento de ar sobre a pele for 
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garantido,  (Gráfico 9) facilmente obtido com ventiladores de teto, por exemplo. 

Assim, o conforto pode ser atingido em 36% das horas do ano sem necessidade 

de outras medidas, em 59% das horas, se for garantida a ventilação e apenas em 

5% das horas haverá desconforto ao calor, Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 - Percentual total de horas em conforto – UNIMED  

 

5.1.3.3 Calculo da relação custo beneficio – RCB 

A relação custo beneficio (RCB) é o principal critério para avaliação da viabilidade 

econômica de um projeto de eficiência energética (PROPEE, 2013). O benefício 

considerado é a valoração da energia economizada e da redução da demanda no 

horário de ponta14 durante a vida útil do projeto para o sistema elétrico. O custo 

são os aportes feitos para a sua realização do projeto. Considerando a energia 

economizada simulada pelo software DesignBuilder e majorando os custos das 

intervenções apresentaremos como forma de analise inicial uma simulação de 

viabilidade para as intervenções propostas na edificação da UNIMED, seguindo o 

modelo de analise descrito no PROPEE, para os sistemas de iluminação e 

climatização, considerando as intervenções propostas para a cobertura e para as 

esquadrias. 

5.1.3.3.1 Calculo de RCB para sistema de iluminação  
 

Os valores de Energia Economizada ( EE) e de Redução de Demanda na Ponta 

(RDP) foram calculados para cada ambiente, considerando os equipamentos 

instalados e os respectivos regimes de funcionamento, a partir das seguintes 

fórmulas: 

                                                           
14 Horario de Ponta: É o horário compreendido entre 17:30 e 20:30 horas, representando 3 horas 
diárias, com exceção dos sábados, domingos e feriados nacionais. 
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Onde: 

• EE – Energia Economizada (MWh/ano); 

• qai – número de lâmpadas do Sistema i atual (unidade); 

• pai – potência da lâmpada e reator no Sistema i atual (W); 

• hai – tempo de funcionamento do Sistema i atual (h/ano); 

• qpi - número de lâmpadas do Sistema i proposto (unidade); 

• ppi – potência da lâmpada e reator no Sistema i proposto (W); 

• hpi – tempo de funcionamento do Sistema i proposto (h/ano); 

• RDP – Redução de Demanda na Ponta (kW); 

• FCPai – fator de coincidência na ponta no Sistema i atual (unidade); 

• FCPpi – fator de coincidência na ponta no Sistema i proposto (unidade). 

 

O sistema de iluminação atual da edificação da UNIMED e composto de três tipos 

de lâmpadas: Sistema 1, composto por cinco conjuntos de lâmpadas florescentes 

tubulares duplas de 20w; Sistema 2 composto por vinte e um conjuntos de 

lâmpadas florescentes tubulares duplas de 40w;  Sistema 3 composto por cinco  

lâmpadas incandescentes  de 60w.  Os resultados dos cálculos realizados são 

sintetizados a seguir: Entrando com  os dados no modelo de sistema atual de 

iluminação, previsto no PPRPEE, Tabela 3, obtemos uma energia consumida de 

5,35 MWh/ ano e uma demanda média na ponta de 0,43kW, considerando um 

funcionamento  2.112 h/ ano ( 8 horas x 22 Dias x 12 Meses) e um fator de 

coincidência na ponta de ( FCP) de 0,17 ( Funcionamento até 18:00hs, que 

equivale a 17% do horário de ponta).  
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Tabela 3- Sistema de iluminação atual UNIMED.  

A intervenção nesse sistema propõe a substituição do sistema atual pelos 

seguintes sistemas: Sistema 1, composto por cinco conjuntos de lâmpadas 

florescentes tubulares duplas de 16w; Sistema 2 composto por vinte e um 

conjuntos de lâmpadas florescentes tubulares duplas de 32w;  Sistema 3 composto 

por cinco  lâmpadas fluorescentes compactas de 15w e a instalação de janelas tipo 

camarão com sistema de corrediço de vidro, Tabela 4, com a instalação da 

esquadria poderemos recuperar a potencialidade do projeto original quanto a 

geometria do lote que permite a utilização da iluminação natural com as janelas 

abertas em sua plenitude no período de 10 as 15hs, sem prejuízo no conforto 

térmico e sem incidência solar direta, conforme analises realizadas pelos sistemas 

SOL-AR e DesignBuilder, portanto uma redução de 3 horas no horário de utilização 

comercial ( 08:00 – 12:00 e 14:00 as 18:00). Entrando com os dados no modelo de 

sistema proposto de iluminação, previsto no PROPEE, Tabela 8, obtemos uma 

energia consumida de 2,05 MWh/ ano e uma demanda média na ponta de 0,26kW, 

considerando um funcionamento  1.320 h/ ano ( 5 horas x 22 Dias x 12 Meses), em 

função da utilização da iluminação natural, e um fator de coincidência na ponta de ( 

FCP) de 0,17( Funcionamento até 18:00hs, que equivale a 17% do horário de 

ponta).  

 



82 
 

 

 

Tabela 4- Sistema de iluminação proposto UNIMED. 

Comparando o sistema atual com o proposto, obtemos uma redução de demanda 

na ponta de 0,17 kW e uma energia economizada de 3,30 MW h/ano,Tabela 5.  

 

Tabela 5 -  Sistema iluminação resultado esperado UNIMED 

 
Os resultados da avaliação econômica do projeto do sistema de iluminação sob a 

ótica da sociedade, conforme os Procedimentos do Programa de Eficiência 

Energética da ANEEL (PROPEE), estabelece que um projeto de eficiência 

energética deve ter uma Relação Custo-Benefício (RCB) para projetos residências 

de no máximo 0,80 para ser viável sobre o ponto de vista da ANEEL e da 

sociedade. Para a realização dos cálculos da RCB referente às ações de eficiência 

energética no sistema de iluminação da UNIMED  foram utilizados os custos 

evitados de consumo e demanda utilizados  pela COSERN, conforme apresentado 

a seguir: 

• Custo Evitado de Demanda (CED): R$ 620,97/kW; 

• Custo Evitado de Energia (CEE): R$ 153,08/ MWh/ano. 

Considerou-se ainda uma taxa de desconto de 8% a.a, como forma de correção 

financeira do valor empregado frente a outra aplicação financeira.  Importante 

destacar que como a intenção desse trabalho é analisar a viabilidade sob a ótica 

das intervenções a nível de anteprojeto,  estamos atribuído um valor médio de 

mercado para os custos dos equipamentos e da mão de obra com base em 

pesquisa de mercado. Ressaltamos que outras rubricas de custos como medição e 
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verificação, diagnóstico energético, etc, foram suprimidas pois não contemplam o 

objetivo final dessa pesquisa. O detalhamento dos cálculos utilizados na análise 

econômica pelo método da RCB, onde são discriminados os custos unitários e 

totais dos equipamentos, bem como os custos de mão de obra e serviços são 

apresentados na Tabela 6, em que  observamos que intervenção obtém um valor 

de RCB de 1,25.   

 

 

Tabela 6- Analise de RCB Iluminação - UNIMED 

 
5.1.3.3.2 Calculo de RCB para sistema de refrigeração 

 
Para avaliação do potencial de economia no sistema de climatização, é preciso 

determinar os consumos atuais dos aparelhos de ar-condicionado existentes. Para 

estes cálculos, foram considerados os seguintes parâmetros: 

• Coeficiente de eficiência energética (W/W) equivalente de cada equipamento; 

• Número de horas de funcionamento anual informado pelos funcionários do local; 

• Fator de coincidência por ambiente correspondente ao percentual de 

equipamentos ligados ao mesmo tempo no horário da ponta; 

• Fator de utilização considerado o regime de operação dos compressores. 
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Os valores de Energia Economizada e de Redução de Demanda na Ponta foram 

calculados para cada ambiente, considerando os equipamentos instalados e os 

respectivos regimes de funcionamento, a partir das seguintes fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

Onde: 

• EE – Energia Economizada (MWh/ano); 

• qai – número de aparelhos do Sistema i atual (unidade); 

• Puai – potência média do aparelho no Sistema i atual (kW); 

• hai – tempo de funcionamento do Sistema i atual (h/ano); 

• qpi - número de aparelhos no Sistema i proposto (unidade); 

• Pupi – potência média do aparelho no Sistema i proposto (kW); 

• hpi – tempo de funcionamento do Sistema i proposto (h/ano); 

• RDP – Redução de Demanda na Ponta (kW); 

• FCPai – fator de coincidência na ponta no Sistema i atual (unidade); 

• FCPpi – fator de coincidência na ponta no Sistema i proposto (unidade). 

O sistema de refrigeração atual da edificação da UNIMED e composto de sete 

aparelhos de climatização separados em dois sistemas: Sistema 1, composto por 

três aparelhos de janela de 10.000 Btus/h;  Sistema 2 composto quatro aparelho 

de janela de 12.000Btus/h.  Entrando com  os dados no modelo de sistema atual 

de refrigeração , previsto no PPRPEE, Tabela 7, obtemos uma energia consumida 

de 14,38 MWh/ ano e uma demanda média na ponta de 1,16kW, considerando um 

funcionamento  2.112 h/ ano, um fator de coincidência na ponta de ( FCP) de 0,17.  
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Tabela 7- Sistema atual de refrigeração  UNIMED.  

A proposta de intervenção do sistema de climatização propõe a substituição do 

sistema atual de aparelhos de janela pelo sistema VRV em: Sistema 1composto  

por um VRV de 3 Hp ( equivalente a 30.000 Btus/h); Sistema 2 composto  por um 

VRV de 5 Hp ( equivalente a 50.000 Btus/h).  Entrando com os dados no modelo 

de sistema proposto de refrigeração, previsto no PROPEE, Tabela 8, obtemos uma 

energia consumida de 5,49 MWh/ ano e uma demanda média na ponta de 0,71 

kW, considerando um funcionamento  1.320 h/ ano e um fator de coincidência na 

ponta de ( FCP) de 0,17.  

 

 

Tabela 8- Sistema proposto  de refrigeração  UNIMED. 

Comparando o sistema atual com o proposto, obtemos uma redução de demanda 

na ponta de 0,45 kW e uma energia economizada de 8,89 MW h/ano, Tabela 9. 

 

Tabela 9 -  Sistema refrigeração resultado esperado UNIMED 
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Além da substituição dos aparelhos de refrigeração como forma de recuperação da 

volumetria original da edificação,  analisaremos o desempenho das intervenções 

dos três elementos  de cobertura simulados no DesignBuilder, a   cobertura. Para a 

analise do despenho foram simuladas três intervenções da cobertura a utilização 

da Telha sanduiche de EPS, Telha de alumínio com rolisol  e Manta asfáltica com 

revestimento de alumínio. Os resultados da avaliação econômica do projeto do 

sistema de refrigeração   sob a ótica da sociedade,  conforme os Procedimentos do 

Programa de Eficiência Energética da ANEEL (PROPEE) estabelece que, um 

projeto de eficiência energética deve ter uma Relação Custo-Benefício (RCB) de 

no máximo 0,80. Para a realização dos cálculos da RCB referente às ações de 

eficiência energética no sistema de refrigeração da UNIMED  foram utilizados os 

custos evitados de consumo e demanda utilizados  pela COSERN, conforme 

apresentado a seguir: 

• Custo Evitado de Demanda (CED): R$ 620,97/kW; 

• Custo Evitado de Energia (CEE): R$ 153,08/ MWh/ano. 

Foram considerados os mesmos parmetros estabelecidos para taxa de desconto 

da simulação da iluminação e os custos de mão de obra e serviços são 

apresentados por tipo de intervenção de cobertura: 

 

• Telha sanduiche de EPS: Na análise de RCB para a Telha sanduiche de 

EPS descrita na Tabela 10, consideramos uma redução de consumo de 

energia economizada e na demanda retirada na ponta adicional de 13% no 

sistema de climatização, conforme simulado no DesignBuilder, Gráfico 8,   e 

assim observamos que a intervenção obtém um valor de RCB de 3,97.   
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Tabela 10 - Analise de RCB Refrigeração -  UNIMED Telha sanduiche de EPS 

 

• Telha de alumínio com rolisol: Na analise de RCB para a Telha de alumínio 

com rolisol descrita na, Tabela 11, consideramos uma redução de consumo 

de energia economizada e na demanda retirada na ponta adicional de 13%  

no sistema de climatização, conforme simulado no DesignBuilder, Gráfico 8, 

e observamos que intervenção obtém um valor de RCB de 3,77.   

 

 

Tabela 11 - Analise de RCB Refrigeração -  UNIMED Telha de alumínio com rolisol  

 

• Manta asfáltica com revestimento de alumínio: Na analise de RCB para a 

Manta asfáltica com revestimento de alumínio descrita na, Tabela 12, 
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consideramos uma redução de consumo de energia economizada e na 

demanda retirada na ponta adicional de 12% no sistema de climatização, 

conforme simulado no DesignBuilder, Gráfico 8, observamos que 

intervenção obtém um valor de RCB de 3,59. 

 

Tabela 12 - Analise de RCB Refrigeração -  UNIMED Manta asfáltica com revestimento de alumínio 

 
5.1.3.3.3  RCB total da Edificação 

 
Para concluir a analise total da  intervenção da edificação e necessário unificar os 

resultados dos RCBs  dos sistemas de iluminação e refrigeração, considerando 

que  as intervenções de iluminação se aplicam a todas as propostas e que as de 

refrigeração variam em função do tipo de cobertura, nesse contexto, 

apresentaremos os resultados separando-os então pelas intervenções da 

cobertura: 

• Telha sanduiche de EPS: Na analise de RCB total para a Telha sanduiche 

de EPS descrita na, Tabela 13, consideramos todas as despesas e custos 

inerentes a intervenção e assim observamos que intervenção total obtém  

um valor de RCB de 3,28.
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Tabela 13 - Analise de RCB Geral -  UNIMED com Telha sanduiche de EPS 

 

• Telha de alumínio com rolisol: Na analise de RCB total para a Telha de 

alumínio com rolisol descrita na Tabela 14 consideramos todas as despesas 

e custos inerentes a intervenção e assim observamos que intervenção total 

obtém um valor de RCB de 3,01. 

 

Tabela 14 - Analise de RCB Geral -  UNIMED com Telha de alumínio com rolisol 

 
 

• Manta asfáltica com revestimento de alumínio: Na analise de RCB total para 

a Manta asfáltica com revestimento de alumínio descrita na, Tabela 15, 

consideramos todas as despesas e custos inerentes a intervenção e assim 

observamos que intervenção total obtém um valor de RCB de 2,88. 
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Tabela 15 - Analise de RCB Geral -  UNIMED com Manta asfáltica com revestimento de alumínio 

 
5.1.3.3.4  Classificação da Intervenções 
 

A etapa final do processo de simulações e projeções consiste em comparar  o 

desempenho energético das intervenções frente os impactos na expressão 

construtiva da edificação analisada, utilizando um gráfico de barras e linhas para 

interpolar os resultados das analises de RCB versus o impacto na expressão 

construtiva, seguindo os critérios estabelecidos no item 4.1.3,  foram consideradas 

todas as intervenções propostas para as ações de  retrofit da edificação, 

aglutinadas em grupos de acordo com as simulações realizadas da seguinte forma: 

 

• Intervenção A: Composta pelos sistemas de iluminação, com lâmpadas 

fluorescentes compactas e reatores eletrônicos, climatização com sistema 

VRV, ambos comuns a todas as propostas, pela telha sanduiche de EPS e 

pela esquadria de vidro corrediço tipo camarão que apresentou maior 

resgate da expressão construtiva original da edificação e melhor 

desempenho nas simulações do software Sun Tool.  

 

• Intervenção B: Composta pelos sistemas de iluminação, com lâmpadas 

fluorescentes compactas e reatores eletrônicos, climatização com sistema 

VRV, pela Telha de alumínio com rolisol  e pela esquadria de vidro duplo 

tipo camarão que apresentou maior resgate da expressão construtiva 

original da edificação e melhor desempenho nas simulações do software 

Sun Tool. 
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• Intervenção C: Composta pelos sistemas de iluminação, com lâmpadas 

fluorescentes compactas e reatores eletrônicos, climatização com sistema 

VRV, pela manta asfáltica com revestimento de alumínio e pela esquadria 

de vidro duplo tipo camarão que apresentou maior resgate da expressão 

construtiva original da edificação e melhor desempenho nas simulações do 

software Sun Tool. 

Os impactos na expressão construtiva foram mitigados com base nos critérios 

estabelecidos no item 5.1.2.1, e nas  intervenções A, B e C,  Gráfico 6. A 

expressão construtiva é composta por quatro tensões: 1º Relação com o solo de 

liberado ou enterrado; 2º Variedade ou uniformidade construtiva; 3º  Sistema 

construtivo em corpos sólidos ou em filigrana; 4º Dimensões técnica ou 

representacional, é essas tensões representam 100% da expressão construtiva da 

edificação, portanto como a mesma e composta por 4 elementos, consideramos  

que cada tensão equivale a 25% da expressão total da edificação: 25% para 

relação com o solo, 25%  variedade  construtiva, 25%  sistema construtivo e 25% 

dimensões. Cada tensão e classificada em uma escala de 1 a 5, conforme descrito 

no item  4.1.3, portanto podemos dizer que cada ponto de alteração do gráfico 

equivale a 5% na linha da expressão construtiva da edificação, como podemos 

observar no  Gráfico 11, nele evidenciamos que o objetivo de recuperar a 

expressão original da edificação foi atendido e que a melhor opção que apresenta 

a melhor relação custo beneficio e da intervenção C, composta pelos sistemas de 

iluminação, com lâmpadas fluorescentes compactas e reatores eletrônicos, 

climatização com sistema VRV, pela manta asfáltica com revestimento de alumínio 

e pela esquadria de vidro duplo tipo camarão. Importante destacar que a 

classificação do RCB mais viavel, não deve ser o único parâmetro para a tomada 

de decisão, um fator que deve ser considerado e a manutenção no caso da  manta 

asfáltica com revestimento de alumínio  exite a possibilidade de haver mais 

intervenções de manutenção do que nos outros sistemas isso não pode ser 

mensurado matematicamente, mais deve ser analisado com base na  experiência 

do projetista 
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Gráfico 11 – Analise do RCB versus a Expressão Construtiva  

 

5.2 Edificação B: Prédio do  IPASE 

Localizado na esplanada Silva Jardim, 

bairro da Ribeira, na cidade do 

Natal/RN, o Edifício do Instituto de 

Pensão e Aposentadoria dos 

Servidores do Estado - IPASE (atual 

Edifício Presidente Café Filho),( 

Figura 91) foi projetado pelo arquiteto 

carioca Raphael Galvão Júnior, filho 

do também arquiteto Raphael Galvão, 

tendo sido inaugurado em 1955, pelo 

presidente da República João Café 

Filho. Atualmente encontra-se apenas 

com o pavimento térreo sendo 

utilizado como agencia de 

atendimento do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, os outros 7 

pavimentos se encontram ociosos.  

 

Figura 91 – Edificação B – Prédio do IPASE 
Atualmente.  

Fonte: https://maps.google.com.br/, acesso em 
04.11.13, editado pelo autor 

                

 

Figura 92 - Edificação B – Prédio do IPASE 
Atualmente 

Fonte: https://maps.google.com.br/, acesso em 
04.11.13, editado pelo autor. 
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5.2.1 Caracterização 

5.2.1.1 Escolha da edificação e caracterização do Imóvel 

Seguindo os  critérios estabelecidos por  Consulin (2004). 

 

 

 

Implantação do lote 

 

• Coordenadas geográficas: 

Latitude: -5.775022, Longitude: 

-35.203312; 

• Lote Urbano; 

• Retangular; 

• Esquina; 

• Médio; 

• Implantação estende-se no 

sentido longitudinal e lateral do 

lote, Figura 93; 

 

 

Figura 93- Localização do lote 

Fonte: https://maps.google.com.br/, acesso em 
04.11.13, editado pelo autor.  

Aspectos estéticos e formais   
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• 08 níveis; 

• Volume Cubista Retangular; 

• Volume assimétrico; 

• Volume solido; 

• Volume com 4  blocos, Figura 

94; 

• Fachada plana; 

• Empena reta; 

• Fachada assimétrica; 

• Fachada com janela em fita; 

• Planta retangular; 

• Pilares circulares; 

• Pilotis; 

• Linhas retas. 

         

 Figura 94  - Aspectos estéticos e formais 

 

 

 

 

Aspectos construtivos  

 

• Estrutura em concreto armado, 

pilotis e pilares circulares; 

• Laje de piso em concreto armado; 

• Paredes de alvenaria simples e 

revestidas com massa; 

• Esquadrias em alumínio e vidro 

corrediço e portas de madeira; 

• Marquise em concreto armado; 

• Piso de taco de madeira, Figura 

95 
 

Figura 95 - Aspectos Construtivos 
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Aspectos espaciais 

•  Planta tradicional; 

•  Planta retangular; 

•  Planta vão único, Figura 96; 

• Disposição dos ambientes de acordo com insolação e ventilação; 

 

Figura 96 - Aspecto espacial da planta do pavimento tipo da edificação B. 

 
Estudo de insolação das fachadas  

• Realizado utilizando o software SOL-AR ,  apresentando os horários 

de  solstício de inverno, equinócio e  solstício de verão para cada 

fachada da edificação, Figura 97. 

 

 
 

Figura 97 - Estudo de insolação das fachadas 
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Condições de ventilação  
 

• Realizado utilizando o software SOL-AR ,  apresentando as 

velocidades dos ventos predominantes para a região do lote ao longo 

das estações do ano,  Figura 98. 

 

 

Figura 98 - Condições de Ventilação 

 

5.2.1.2 Mapeamento das expressão  construtiva 

InO prédio do IPASE normalmente não aparece nas relações dos edifícios 

destacados pelos estudiosos da arquitetura moderna em Natal (PEREIRA et al, 

2009)  foi o  primeiro edifício em altura da cidade, e na época de sua construção foi 

considerado o mais moderno da cidade, dotado de oito pavimentos, mostrando 

nítida influência da Escola Carioca, caracterizada pelo uso de  elementos como: 

Leveza, simplicidade, e transparência; Fachadas com plástica ousada; O uso de 

elementos de controle climático e luminoso (quebra sol, brises e marquises); O 

espirito detalhista, intimismo e a escala humana (ANDRADE 2005). Toda essa 

representação será contemplada na dimensão representacional da expressão 

construtiva, seguindo os parâmetros  definidos por Amaral, (2012) e transcritos no  

Gráfico 12, que apresenta a avaliação do projeto original e da sua situação atual, 
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aonde percebemos que houve uma perda na avaliação do aspectos de liberação 

do solo do projeto original em relação ao atual, em função das novas edificações 

do entorno elevando o gabarito da área, redução também da dimensão 

representacional que foi comprometida pela degradação do entorno e 

consequentemente esvaziamento  da região, outra variante impactada ao longo 

dos anos foi a dimensão do sistema construtivo que foi alterada com a remoção 

das esquadrias originais de vidro e alumínio de piso ao teto por uma mureta com 

esquadria de menor área de exposição essa intervenção alterou o aspecto de 

filigrana da edificação.  

 

 

Gráfico 12 - Mapeamento Inicial da Expressão Construtiva Edificação B 

 

5.2.2 Proposta e impactos das intervenções 

A proposta de retrofit para a edificação do IPASE consiste em procurar recuperar a 

estrutura do projeto original com elementos que possam melhorar sua eficiência 

energética e assim  estimular a reocupação do mesmo.  

A proposta e substituir os equipamentos e materiais dos subsistemas construtivos 

0
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da edificação que apresentam um baixo rendimento energético. Os subsistemas 

que serão avaliados serão: 

d) Cobertura; 

e) Instalações; 

f) Esquadrias; 

Dos três subsistemas analisados dois, instalações e esquadrias, são percebidos 

pelo campo de visão do projetista situado a 1,70m do solo diante de cada fachada 

da edificação, portanto se faz necessário  desenvolver propostas para o retrofit 

desses subsistemas escolhidos, seguindo modelo de continuidade contextual 

proposto por Tiesdell Oc, Heath (1996), montando maquetes para a analise do seu 

impacto na expressão  construtiva da edificação para esses dois sistemas.     

A ação de retrofit proposta para a edificação B, consistiu em manter o arranjo físico 

da ambientação atual de vão livre, que atende as necessidades  de flexibilidade 

exigidas em edificações coorporativas,  e simular as  intervenções nos  sistemas 

constitutivos da cobertura, instalações e esquadrias. recuperando os elementos 

que foram modificados ao longo do tempo.     

5.2.2.1 Impacto das intervenções 

Nessa etapa se desenvolvem propostas  para o retrofit dos  subsistemas  

escolhidos,  seguindo  modelo de  continuidade contextual proposto por  Tiesdell, 

Oc, Heath (1996), e verificado se as  intervenções  propostas  alteram visualmente 

a edificação, caso ocorra alguma alteração e proposto a elaboração de uma 

maquete eletrônica da proposta para que se possa  refazer o mapeamento da 

expressão  construtiva  da edificação, considerando as  intervenções e compará-lo 

com o  mapeamento inicial, feito na fase de caracterização, após essa analise 

seguimos para a etapa das simulações. Importante destacar que caso os 

subsistemas  escolhidos não   possam  ser visualizados por um observador  a   

1,70 m do solo  (Le Corbusier, 1924) as propostas de  retrofit dos  subsistemas  

escolhidos são desenvolvidas se se parte direto para as simulações  sem a 

necessidade na elaboração de maquetes.             

5.2.2.2 Proposta de intervenção Cobertura 

 
A cobertura atual da edificação foi alterada em relação ao projeto original (Figura 

99), onde percebemos a ausência do volume da cobertura que foi utilizado como 

refeitório da edificação, em comparação  com  a atual, Figura 100. Como o 

refeitório não está presente no programa original e está desativado, sugerimos a 
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proposta de um nova utilização, seguindo as premissas  semelhantes  à Unité 

d’Habitation de Marseille, onde  pode se desenvolver  um terraço jardim, um 

mirante como possibilidade de reuso desse espaço. Essa proposta de projeto 

poderá ser desenvolvida posteriormente pois não integra o objeto fim desse 

trabalho, contudo a solução deverá ser integrada a proposta de retrofit que 

pretende recuperar a edificação para atividade coorporativa, dessa forma o espaço 

da cobertura poderá ser utilizado como área  de convivência  dos colaboradores e 

visitantes do prédio. 

 

  

Figura 99 – Edificação do IPASE na sua 
inauguração  

Figura 100 – Edificação do IPASE atual 

 

5.2.2.3 Proposta de intervenção nas Instalações 

 
5.2.2.3.1 Sistema de Climatização 
 
A edificação do IPASE sofreu uma intervenção em sua fachada visando a 

instalação do sistema de climatização artificial composto por unidades de ar 

condicionado tipo janela, foi retirada a esquadria de piso a teto de alumínio e vidro 

e instalada uma mureta para fixação das caixas de ar condicionado tipo janela nas 

fachadas  leste, Figura 101 e oeste, Figura 102. 

  

Figura 101 – Aparelhos de ar de Janela da Figura 102 – Aparelhos de ar de Janela da 



100 
 

 

fachada Leste  fachada Oeste  

  

  

 

A proposta de intervenção consiste em resgatar a volumetria original da edificação, 

com a utilização do sistema de ar condicionado tipo VRV, que possibilitará a 

remoção das muretas da fachada leste  e todas as caixas de ar condicionado de 

janela. Para manter a eficiência do sistema de climatização artificial em ambientes 

de vão livre, estamos sugerindo a  utilização de evaporadores de teto tipo K7, em 

função do pé direito de 3,00 metros foi pensado em uma paginação de forro que 

mantivesse apenas nos locais das evaporadoras um rebaixe de 2,60 (Figura 103). 

Com a disposição fracionada  das unidades evaporadoras de acordo com a 

potencias  para evitar concentração de fluxo de ar sobre os postos de trabalho, 

(Figura 104). Importante destacar  que o  rebaixamento do forro será  compensado 

pela remoção da mureta e recomposição da fachada com vidro que passará uma 

sensação de amplitude visual ao espaço, (Figura 105 e Figura 106). 

  

 

Figura 103 – Paginação de foro  

 

Figura 104 – Disposição das unidades evaporadoras 
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Figura 105 – Evaporadoras de ar  visão da 
fachada  Leste  

Figura 106 – Evaporadoras de ar visão da   
fachada Oeste 

 
 

Outro pronto que e importante destacar  e local de acondicionamento das unidades 

condensadoras que serão instaladas na laje do 2º pavimento da fachada oeste 

(Figura 107) como pode ser observado na simulação (Figura 108) nessa proposta 

as unidades condensadoras ficam fora do campo de visão dos observadores e 

utilizam uma área que está isolada da edificação.  

 

 

  

Figura 107 – Laje oeste do 2º pavimento  Figura 108 – Evaporadoras de ar visão da   
fachada Oeste 

 

Analisando as propostas mapeamos os impactos na expressão construtiva da 

edificação(Gráfico 13) aonde observamos que houve um recuperação do sistema 

construtivo filigrana, em função da remoção das muretas das fachada, e da 

dimensão representacional, em função da utilização de um sistema de climatização 

de referência.  
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Gráfico 13 – Expressão Constritiva da intervenção do ar condicionado IPASE 

 
5.2.2.3.2 Sistema de Iluminação 
 
O sistema de iluminação atual é composto por conjuntos de luminárias duplas de 

40W, Figura 109 e  Figura 110. Cada pavimento tipo contem 55 conjuntos de 

luminárias duplas dispostas em  uma  área de 450,00 m². Para o retrofit do sistema 

de iluminação, substituiremos o sistema de lâmpadas e reatores por equipamentos 

conforme Tabela 16. 

  

Figura 109 – Visão Geral Luminárias pavimento 
tipo  

Figura 110 – Detalhe Luminárias pavimento tipo 
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Descrição Potencia   Atual Potencia Proposta 

Lâmpada Fluorescente Tubular 40w 32W 

Reator para lâmpada de 40w 7,5w 1w 

Tabela 16 -  Equivalência de lâmpadas fluorescentes tubulares e  reatores.  

O sistema de iluminação não gera impacto na expressão construtiva da edificação. 

5.2.2.4 Proposta de Esquadrias  

 
Para os sistemas de esquadrias sugerimos a utilização de um sistema que permita 

o resgate da expressão arquitetônica original, que maximize o desempenho 

energético o e permita uma flexibilidade quando a forma de utilização pelo usuário. 

Essa solução consiste na utilização de uma esquadria convencional de alumínio e 

vidro piso teto com uma folha corrediça e um sistema com persiana exterior em 

alumínio da marca Hunter Douglas Modelo EL80A (Figura 111 e Figura 112)  que e 

instalada na parte externa da edificação a 7 cm da esquadria, para garantir o 

isolamento térmico. O equipamento e dotado de sistema de automatização,  que 

permite a regulagem do ângulo das laminas e abertura e fechamento das mesmas 

de forma automática e pré-programada( Figura 113).  

  

Figura 111 – Persiana exterior em alumínio da 
marca Hunter Douglas Modelo EL80A – Lamina 

fechada  

Fonte: Hunter Douglas  

Figura 112 – Persiana exterior em alumínio da 
marca Hunter Douglas Modelo EL80A – Lamina 

Aberta 

Fonte: Hunter Douglas 
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Figura 113- Detalhe sistema de automatização persiana Modelo EL80A 

Fonte: Hunter Douglas 

 
 

5.2.3 Simulações e Projeções 

 
Nessa ultima etapa do fluxo são simulados os desempenho energético das 

propostas em softwares, com os resultados obtidos e calculada   a relação custo 

beneficio da intervenção (RCB), sob parâmetros da  ANEEL. Os resultados são 

classificados as intervenções por desempenho de RCB, interpolando os resultados 

com os impactos na  expressão  construtiva. 

5.2.3.1 Software SunTool 

 
Utilizamos o  software Sun Tool, para realizar a simulação da esquadria  Hunter 

Douglas Modelo EL80A, paras as fachadas leste e oeste quanto a sua forma de 

regulagem de abertura das laminas, foi simulado a abertura das laminas para a 

fachada leste com o ângulo 0º, Figura 114, ângulo 40º Figura 115 e Ângulo 90º 

Figura 116.  

 

Figura 114 – Simulação do SunTool Fachada Leste – Ângulo 0º  
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Figura 115 – Simulação do SunToo Fachada Leste – Ângulo 40º  

 

 

Figura 116 – Simulação do SunTool Fachada Leste  – Ângulo 90º  

 
Com as simulações verificamos que a existe proteção para um ângulo de 40º 

similar ao fechamento de 90º, dessa forma podemos definir então um regime de 

operação para a persiana de forma a bloquear a irradiação solar e utilizar a 

iluminação natural e ventilação da seguinte forma: Regime de operação persiana 

fachada leste:   

• 05:50 hs até 08:00 hs: Baixa com  fechamento de 40º, Figura 117. 

• 08:00 hs até 12:30 hs: Baixa com fechamento de 0º;Figura 118 

• 12:30 até 05:50 do dia seguinte: Suspensa.  

  

Figura 117 – Simulação persiana com 
fechamento de 40º  

Figura 118 – Simulação persiana com 
fechamento de 0º  
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Para a fachada oeste foram simulados os mesmos   ângulos:  0º, Figura 119, 

ângulo 40º, Figura 120 e ângulo 90º, Figura 121. 

 

Figura 119 – Simulação do SunTool Fachada Oeste  – Ângulo 0º  

 

 

Figura 120 – Simulação do SunTool Fachada Oeste  – Ângulo 40º 

 

  

Figura 121 – Simulação do SunTool Fachada Oeste  – Ângulo 90º 

 
Com as simulações verificamos que a existe proteção para um ângulo de 40º 

similar ao fechamento de 90º, dessa forma podemos definir então um regime de 
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operação para a persiana de forma a bloquear a irradiação solar e utilizar a 

iluminação natural e ventilação da seguinte forma: Regime de operação persiana 

fachada oeste:   

• 11:30 hs até 15:00 hs : Baixa com  fechamento de 0º, Figura 122; 

• 15:00 hs até 18:00 hs:  Baixa cm fechamento de 40º, Figura 123; 

• 18:00 até 11:30 do dia seguinte: Recolhida. 

 

  

Figura 122 – Simulação persiana com fechamento 
de 0º  

Figura 123 – Simulação persiana com fechamento 
de 40º  

Com as maquetes eletrônicas feitas no sistema sketchup percebemos que a 

proposta de intervenção da persiana externa, possibilita uma flexibilidade na forma 

de utilização do usuário, fato esse que impacta na  expressão construtiva no 

tocante a dimensão representacional da edificação pois resgata o sistema 

construtivo original, Gráfico 14. 

 

Gráfico 14 -  Expressão Constritiva da intervenção da esquadria do IPASE 
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5.2.3.2 DesignBuilder  

As modelagem realizadas  no software DesignBuilder, foram realizadas pela 

Arquiteta Clara Rodrigues, Pesquisadora do Laboratório de Conforto (LABCON) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.  As simulações analisaram 

o despenho do sombreamento sobre as fachadas, considerando o percentual de 

abertura da fachadas totais (PAFT), Gráfico 15, aonde evidenciamos que quando 

sobrenada em 100% se obtém uma redução no consumo de energia de 12,9% 

para um PAFT de 60% e 12,5 para um PAFT de 100%. 

 

 

Gráfico 15 – Percentual de redução do consumo de energia 

 
 

Como a proposta da intervenção pretende explorar os recursos naturais da área 

que está localizado o empreendimento, procuramos avaliar a possibilidade de 

empregar a ventilação híbrida, utilizando as condições de ventilação natural 

exploradas na concepção original, Gráfico 16, aonde foi constatado que os 

ocupantes do edifício não possuem uma boa condição de ventilação natural. Os 

resultados das simulações foram analisados empregando o conforto adaptativo, 

conforme operacionalização proposta por Negreiros (2010). 
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Gráfico 16 - Percentual de horas em conforto a cada hora – IPASE 

 
Ao considerar a possibilidade da edificação funcionar com ventilação natural, tem-

se durante todo o ano 13% da ocorrência das horas em conforto, 83% em conforto, 

(Gráfico 17),  desde que haja ventilação e 4% em desconforto ao calor Sendo a 

maior ocorrência dessas últimas no período da tarde, com pico às 15h.  

 

Gráfico 17 - Percentual total de horas em conforto – IPASE 

5.2.3.3   Cálculo da relação custo beneficio (RCB)  

Seguindo os mesmos parâmetros da edificação A e considerando a energia 

economizada simulada pelo software DesignBuilder e majorando os custos das 

intervenções apresentaremos como forma de analise inicial uma simulação de 

viabilidade para as intervenções propostas na edificação do IPASE, seguindo o 

modelo de analise descrito no PROPEE, para os sistemas de iluminação e 

climatização, considerando as intervenções propostas para  as esquadrias. 

 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Frio Conforto

Frio
0%

Conforto
13%

Conforto se 
ventilado

83%

Calor
4%

Horas do dia  

 %
 d

e 
H

or
as

  



110 
 

 

5.2.3.3.1 Calculo de RCB para sistema de iluminação  
 

Os valores de Energia Economizada (EE) e de Redução de Demanda na Ponta 

(RDP) foram calculados para cada ambiente, considerando os equipamentos 

instalados e os respectivos regimes de funcionamento, a partir das seguintes 

fórmulas: 

 

 

 

 

Onde: 

• EE – Energia Economizada (MWh/ano); 

• qai – número de lâmpadas do Sistema i atual (unidade); 

• pai – potência da lâmpada e reator no Sistema i atual (W); 

• hai – tempo de funcionamento do Sistema i atual (h/ano); 

• qpi - número de lâmpadas do Sistema i proposto (unidade); 

• ppi – potência da lâmpada e reator no Sistema i proposto (W); 

• hpi – tempo de funcionamento do Sistema i proposto (h/ano); 

• RDP – Redução de Demanda na Ponta (kW); 

• FCPai – fator de coincidência na ponta no Sistema i atual (unidade); 

• FCPpi – fator de coincidência na ponta no Sistema i proposto (unidade). 

 

O sistema de iluminação atual da área que está sendo analisada na edificação do 

IPASE e composto pelo sistema de 330 conjuntos de lâmpadas florescentes 

tubulares duplas de 40w. Os resultados dos cálculos realizados são sintetizados a 

seguir: Entrando com  os dados no modelo de sistema atual de iluminação, 

previsto no PPRPEE, Tabela 17, obtemos uma energia consumida de 65,51 MWh/ 

ano e uma demanda média na ponta de 5,27kW, considerando um funcionamento  

2.112 h/ ano ( 8 horas x 22 Dias x 12 Meses) e um fator de coincidência na ponta 

de ( FCP) de 0,17 ( Funcionamento até 18:00hs, que equivale a 17% do horário de 

ponta).  
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Tabela 17- Sistema de iluminação atual IPASE.  

A intervenção nesse sistema propõe a substituição do sistema atual composto por 

vinte e um conjuntos de lâmpadas florescentes tubulares de 40w por um sistema 

de 32w e a remoção das mureta da fachada leste, Figura 124, e a instalação de 

esquadria de alumínio e vidro de piso ao teto, similar a do projeto original, Figura 

125. 

  

Figura 124 –  Mureta da fachada leste 

 

Figura 125 – Proposta de esquadria para a 
fachada leste. 

 

 

 Com as esquadrias poderemos recuperar a potencialidade do projeto original 

quanto a geometria do lote que permite a utilização da iluminação natural, 

Entrando com os dados no modelo de sistema proposto de iluminação, previsto no 

PROPEE, Tabela 18, obtemos uma energia consumida de 46,00 MWh/ ano e uma 

demanda média na ponta de 3,70 kW, considerando um funcionamento  2.112 h/ 

ano ( 8 horas x 22 Dias x 12 Meses), e um fator de coincidência na ponta de ( 

FCP) de 0,17( Funcionamento até 18:00hs, que equivale a 17% do horário de 

ponta).  
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Tabela 18- Sistema de iluminação proposto IPASE. 

Comparando o sistema atual com o proposto, obtemos uma redução de demanda 

na ponta de 1,57 kW e uma energia economizada de 19,51 MW h/ano, Tabela 19. 

 

Tabela 19 -  Sistema iluminação resultado esperado IPASE 

 
 Seguindo os mesmos parâmetros da edificação A e considerando os custos de 

mão de obra e serviços  apresentados na Tabela 20,  observamos que intervenção 

obtém um valor de RCB de 2,45.   
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Tabela 20- Analise de RCB Iluminação - IPASE 

5.2.3.3.2 Calculo de RCB para sistema de refrigeração 
 

Para avaliação do potencial de economia no sistema de climatização, é preciso 

determinar os consumos atuais dos aparelhos de ar-condicionado existentes. 

Como parte dos equipamentos foram retirados da edificação,   seguimos os 

parâmetros do protocolo de Internacional de Medição e Verificação – PIMVP, e 

simulamos o consumo de um sistema para edificação seguindo o padrão já 

utilizado em outros pavimentos.  Para estes cálculos, foram considerados os 

seguintes parâmetros: 

• Coeficiente de eficiência energética (W/W) equivalente de cada equipamento; 

• Número de horas de funcionamento anual informado pelos funcionários do local; 

• Fator de coincidência por ambiente correspondente ao percentual de 

equipamentos ligados ao mesmo tempo no horário da ponta; 

• Fator de utilização considerado o regime de operação dos compressores. 

 

Os valores de Energia Economizada e de Redução de Demanda na Ponta foram 

calculados para cada ambiente, considerando os equipamentos instalados e os 

respectivos regimes de funcionamento, a partir das seguintes fórmulas: 
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Onde: 

• EE – Energia Economizada (MWh/ano); 

• qai – número de aparelhos do Sistema i atual (unidade); 

• Puai – potência média do aparelho no Sistema i atual (kW); 

• hai – tempo de funcionamento do Sistema i atual (h/ano); 

• qpi - número de aparelhos no Sistema i proposto (unidade); 

• Pupi – potência média do aparelho no Sistema i proposto (kW); 

• hpi – tempo de funcionamento do Sistema i proposto (h/ano); 

• RDP – Redução de Demanda na Ponta (kW); 

• FCPai – fator de coincidência na ponta no Sistema i atual (unidade); 

• FCPpi – fator de coincidência na ponta no Sistema i proposto (unidade). 

O sistema de refrigeração foi simulado com 84 aparelhos de climatização 

separados em dois sistemas: Sistema 1, composto por 36 aparelhos de janela de 

10.000 Btus/h;  Sistema 2 composto 48 aparelho de janela de 12.000Btus/h.  

Entrando com  os dados no modelo de sistema atual de refrigeração , previsto no 

PPRPEE, Tabela 21 , obtemos uma energia consumida de 172,53 MWh/ ano e 

uma demanda média na ponta de 13,89 kW, considerando um funcionamento  

2.112 h/ ano, um fator de coincidência na ponta de ( FCP) de 0,17.  

 

Tabela 21- Sistema atual de refrigeração  IPASE.  

A proposta de intervenção do sistema de climatização propõe a substituição do 

sistema atual de aparelhos de janela pelo sistema VRV em: Sistema 1 composto  

por um VRV de 36 Hp ( equivalente a 346.909 Btus/h); Sistema 2 composto  por 

um VRV de 48 Hp ( equivalente a 462.545 Btus/h).  Entrando com os dados no 
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modelo de sistema proposto de refrigeração, previsto no PROPEE, Tabela 22 , 

obtemos uma energia consumida de 92,27 MWh/ ano e uma demanda média na 

ponta de 7,43 kW, considerando um funcionamento  2.112 h/ ano e um fator de 

coincidência na ponta de ( FCP) de 0,17.  

 

Tabela 22- Sistema proposto de refrigeração  IPASE 

 

Comparando o sistema atual com o proposto, obtemos uma redução de demanda 

na ponta de 6,46 kW e uma energia economizada de 80,26 MW h/ano, Tabela 23 

 

Tabela 23 -  Sistema climatização resultado esperado IPASE 

 
Além da substituição dos aparelhos de refrigeração como forma de melhorar o 

despenho térmico da edificação, analisaremos a instalação da persiana exterior em 

alumínio da marca Hunter Douglas Modelo EL80A  computando o desempenho 

simulados no DesignBuilder. Os resultados da avaliação econômica do projeto do 

sistema de refrigeração   sob a ótica da sociedade,  conforme os Procedimentos do 

Programa de Eficiência Energética da ANEEL (PROPEE) estabelece que, um 

projeto de eficiência energética deve ter uma Relação Custo-Benefício (RCB) de 

no máximo 0,80. Para a realização dos cálculos da RCB referente às ações de 

eficiência energética no sistema de refrigeração da IPASE. Seguindo os mesmos 

parâmetros das edificações A e considerando os custos de mão de obra e serviços  

apresentados na 



116 
 

 

 

Tabela 24, acrescentando  também uma redução de consumo de energia 

economizada e na demanda retirada na ponta adicional de 12,9 % no sistema de 

climatização, conforme simulado no DesignBuilder, Gráfico 15,   e assim 

observamos que a intervenção obtém um valor de RCB de 4,21.  

 

 

 

Tabela 24 - Analise de RCB Refrigeração -  IPASE 

 
5.2.3.3.3 RCB total da Edificação 

 
Para concluir a analise total da  intervenção da edificação e necessário unificar os 

resultados dos RCBs  dos sistemas de iluminação e refrigeração, descritos na, 

Tabela 25, consideramos todas as despesas e custos inerentes a intervenção e 

assim observamos que intervenção total obtém um valor de RCB de 3,92.  
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Tabela 25 - Analise de RCB Geral -  IPASE 

 
5.2.3.3.4 Classificação das Intervenções 
 

A etapa final do processo de simulações e projeções consiste em comparar o 

desempenho energético das intervenções frente aos impactos na expressão 

construtiva da edificação analisada, utilizando um gráfico de barras e linhas para 

interpolar os resultados das analises de RCB versus o impacto na expressão 

construtiva, seguindo os critérios estabelecidos no item 4.1.3,  foram consideras 

todas as intervenções propostas para as ações de  retrofit da edificação. Os 

impactos na expressão construtiva foram mitigados com base nos critérios 

estabelecidos no item 5.1.2.1, e nas  intervenções propostas para a fachada, 

esquadria e persiana externa, como podemos observar no  Gráfico 18, nele 

evidenciamos que o objetivo de recuperar a expressão original da edificação não 

foi atendido em sua plenitude de 100%,, uma vez que a edificação apresentava um 

desvio em relação a expressão construtiva original de  60% e esse desvio foi 

reduzido a 90%,  com a remoção da mureta da fachada e da utilização de 

elementos tecnológicos  como o sistema de climatização por VRV e persianas 

externas atomizadas, elementos que elevam a dimensão representacional da 

edificação, a diferença faltante dos 10% da expressão original está relacionada a  

relação com o solo da edificação,  pois na época da inauguração a mesma foi 

considerada a mais alta da cidade e atualmente outras edificações do seu entorno 

impactam nessa relação do mesmo com o entorno. 
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Gráfico 18 – Analise do RCB versus a Expressão Construtiva - IPASE 

 
 
 
 

5.3 Edificação C: Prédio da AABB 

5.3.1 Caracterização 

5.3.1.1 Escolha da edificação e caracterização do Imóvel 

Seguindo os  critérios estabelecidos por  Consulin (2004). 

 

 

Implantação do lote 

• Coordenadas geográficas: 

Latitude:-5.796605,Longitude: 

-35.198779, 

•  Lote Urbano;Retangular; 

• Esquina; 

• Grande; 

• Implantação estende-se no 

sentido longitudinal e lateral 

do lote, Figura 126. 

 

 

 

Figura 126- Localização do lote 

Fonte: https://maps.google.com.br/, acesso em 
04.11.13, editado pelo autor.  
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Aspectos estéticos e formais   

• 03 níveis; 

• Volume Cubista Retangular; 

• Volume assimétrico; 

• Volume solido; 

• Volume em  bloco unico; 

• Fachada plana; 

• Empena reta; 

• Fachada assimétrica; 

• Fachada com janela em fita; 

• Linhas retas. 

        

 

 Figura 127  - Aspectos estéticos e formais 

• Planta retangular; 

• Pilotis; 

 

 

Aspectos construtivos  

 

• Estrutura em concreto armado, e 

pilotis;  

• Laje de piso em concreto armado; 

• Paredes de alvenaria simples e 

revestidas com massa; 

• Esquadrias em alumínio e vidro 

corrediço e portas de madeira; 

• Marquise em concreto armado; 

• Piso ceramico.  

 

 

 

Figura 128 - Aspectos Construtivos 

 

 

  

Aspectos espaciais 

• Planta tradicional; 

•  Planta retangular; 

• Planta vão único; 

• Disposição dos ambientes de acordo com insolação e ventilação; 
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Figura 129 - Aspectos espacial da planta do pavimento térreo da edificação C. 

 
Estudo de insolação das fachadas  

• Realizado utilizando o software SOL-AR ,  apresentando os horários 

de  solstício de inverno, equinócio e  solstício de verão para cada 

fachada da edificação,Figura 130. 
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Figura 130 - Estudo de insolação das fachadas 

 
 
 
Condições de ventilação  
 

• Realizado utilizando o software SOL-AR ,  apresentando as 

velocidades dos ventos predominantes para a região do lote ao longo 

das estações do ano,  Figura 131. 

 

 

Figura 131 - Condições de Ventilação 

5.3.1.2 Mapeamento das expressão  construtiva  

 O prédio da Associação Atlética Banco do Brasil Natal – AABB,  está localizado na 

Av. Hermes da Fonseca, 1017 - Tirol - Natal/RN em um dos principais corredores 

de fluxo da cidade,  projeto de Moacyr Gomes da Costa de  1964, a edificação 

permanece praticamente com a mesma programação original utilizada como clube 

recreativo e de lazer e salão de eventos, seguindo os parâmetros  definidos por 

Amaral, 2012 e transcritos no  Gráfico 19, que apresenta a avaliação do projeto 

original e da sua situação atual, aonde percebemos que houve uma perda na 

avaliação do aspectos construtivo corpo solido em função da instalação do sistema 

de ar condicionado.  
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Gráfico 19 - Mapeamento Inicial da Expressão Construtiva da Edificação C 

 

5.3.2 Proposta e impactos das intervenções 

A  proposta de retrofit para a edificação da AABB consiste em procurar recuperar a 

estrutura do projeto original com a com elementos que possam melhorar sua 

eficiência energética e assim  estimular a reocupação do mesmo.  

A proposta e substituir os equipamentos e materiais dos subsistemas construtivos 

da edificação que apresentam um baixo rendimento energético. Os subsistemas 

que serão avaliados serão: 

a) Cobertura; 

b) Instalações; 

c) Esquadrias; 

Seguindo modelo de continuidade contextual proposto por Tiesdell Oc, Heath 

(1996) , a ação de retrofit proposta para a edificação C, consistiu em manter o 

arranjo físico da  ambientação atual de vão livre, que atende as necessidades  de 

flexibilidade exigidas em edificações utilizadas para eventos,  e simular as  

intervenções nos  sistemas constitutivos da cobertura, instalações e esquadrias, 

procurando manter a continuidade contextual da edificação e recuperando os 

elementos que foram modificados ao longo do tempo.     
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5.3.2.1 Impacto das intervenções 

Nessa etapa se desenvolvem  propostas  para o retrofit dos  subsistemas  

escolhidos,  seguindo  modelo de  continuidade contextual proposto por  Tiesdell, 

Oc, Heath (1996), e verificado se as  intervenções  propostas  alteram visualmente 

a edificação, caso ocorra alguma alteração e proposto a elaboração de uma 

maquete eletrônica da proposta para que se possa  refazer o mapeamento da 

expressão  construtiva  da edificação, considerando as  intervenções e compará-lo 

com o  mapeamento inicial, feito na fase de caracterização, após essa analise 

seguimos para a etapa das simulações. Importante destacar que caso os 

subsistemas  escolhidos não   possam  ser visualizados por um observador  a   

1,70 m do solo  (Le Corbusier, 1924) as propostas de  retrofit dos  subsistemas  

escolhidos são desenvolvidas se se parte direto para as simulações  sem a 

necessidade na elaboração de maquetes.             

5.3.2.2 Proposta de intervenção Cobertura 

 
A cobertura atual da edificação segue a característica da escola moderna no uso 

do concreto, pois utiliza lajes maciças na cobertura, Figura 132 e Figura 133 no 

caso da AABB existe a cobertura da mesma com telhas fibrocimento. 

  

Figura 132- Visão Interna da Cobertura 

   
Figura 133 – Visão Interna da Cobertura 

Visando melhorar o despenho energético da edificação foram propostas, 

intervenções na cobertura utilizando sistemas constitutivos que possam reduzir a  

transmitância térmica da estrutura atual,  são elas:  

• Intervenção A: Telha sanduiche de EPS, Figura 134. 
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Figura 134 - Telha sanduiche de EPS 

  

• Intervenção B: Telha de alumínio com rolisol, Figura 135. 

 

 

Figura 135 -Telha de alumínio com rolisol,  

• Intervenção C: Manta asfáltica com revestimento de alumínio, Figura 136. 

 

Figura 136 - Manta asfáltica com revestimento de alumínio 

Como essa intervenção não é percebida pelo campo de visão do projetista 

situado a 1,70m, não se faz necessário a preparação de maquete eletrônica 

para analise da intervenção da expressão construtiva da edificação. 

 
5.3.2.2.1 Sistema de Climatização 
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A edificação da AABB sofreu uma intervenção em sua fachada visando a 

instalação do sistema de climatização artificial composto por unidades de ar 

condicionado tipo split, as unidades condensadoras foram instaladas sobre a laje 

da cobertura, Figura 137e Figura 138, e na parte interna existe uma grande 

concentração das unidades evaporadoras, Figura 139 e Figura 140. 

 

  

Figura 137 – Unidades condensadoras sobre a 
cobertura  

Figura 138 – Unidades condensadoras sobre a 
cobertura 

  

Figura 139 – Unidades evaporadoras fachada 
leste interna  

Figura 140 – Unidades evaporadoras fachada 
oeste interna 

 

A proposta de intervenção consiste em substituir o sistema atual, tipo split, pelo 

VRV que além de proporcionar redução no consumo energético permitirá a 

concentração das unidades condensadoras na laje  lateral da fachada norte da 

edificação (Figura 141)  conforme simulação feita naFigura 141, com essa 

proposta resgatamos a volumetria original da edificação projetada pelo Arq.  

Moacyr Gomes da Costa em 1964. 
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Figura 141 – Laje da fachada norte Figura 142 – Evaporadoras de ar visão da   
fachada norte 

O sistema VRV também permite a modificação das evaporadoras internas do tipo 

split piso teto, pelo Sistema K7. Esse equipamento favorece o aspecto de 

amplitude visual, conforme observamos nas simulações  das Figura 143 e  Figura 

144 . 

  

Figura 143 – Detalhe evaporadoras K7 Figura 144 – Detalhe evaporadoras K7 

 

 Analisando as propostas mapeamos os impactos na expressão construtiva da 

edificação( Gráfico 20) aonde observamos que houve uma recuperação do sistema 

construtivo  filigrana, em função da remoção das condensadoras da cobertura do 

prédio e que a expressão do projeto original fica sobreposta a intervenção do 

sistema de ar condicionado.  
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Gráfico 20 – Expressão Constritiva da intervenção do ar condicionado AABB 

 
 
5.3.2.2.2 Sistema de Iluminação 
 
O sistema de iluminação atual é indireto é composto por 16 conjuntos de 4 

lâmpadas  de 40W cada, que ficam embutidas em circunferências no forro, Figura 

145 e Figura 146. Para o retrofit do sistema de iluminação, substituiremos o 

sistema de lâmpadas e reatores por equipamentos conforme  Tabela 26. 

  

Figura 145 – Visão Geral Luminárias  Figura 146 – Detalhe Luminárias  

Descrição Potencia   Atual Potencia Proposta 

Lâmpada Fluorescente Tubular 40w 32W 

Reator para lâmpada de 40w 7,5w 1w 
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Tabela 26 -  Equivalência de lâmpadas fluorescentes tubulares e  reatores.  

O sistema de iluminação não gera impacto na expressão construtiva da edificação. 

5.3.2.3 Proposta de Esquadrias  

Para os sistema de esquadrias sugerimos a utilização de um sistema que permita 

o mantenha a expressão arquitetônica original e que maximize o desempenho 

energético, permitindo uma flexibilização quando a forma de utilização pelo 

usuário. Essa solução consiste na instalação da persiana exterior em alumínio da 

marca Hunter Douglas Modelo EL80A (Figura 147 e Figura 148) que e instalada na 

parte externa da edificação a 7 cm da esquadria, para garantir o isolamento 

térmico. O equipamento e dotado de sistema de automatização, que permite a 

regulagem do ângulo das laminas e abertura e fechamento das mesmas de forma 

automática e pré-programada (Figura 149).  

  

Figura 147 – Persiana exterior em alumínio da 
marca Hunter Douglas Modelo EL80A – Lamina 

fechada  

Fonte: Hunter Douglas  

Figura 148 – Persiana exterior em alumínio da 
marca Hunter Douglas Modelo EL80A – Lamina 

Aberta 

Fonte: Hunter Douglas 

 
 
 

 

Figura 149- Detalhe sistema de automatização persiana Modelo EL80A 

Fonte: Hunter Douglas 
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5.3.3 Simulações e Projeções 

 
Nessa ultima etapa do fluxo são simulados os desempenho energético das 

propostas em softwares, com os resultados obtidos e calculada   a relação custo 

beneficio da intervenção (RCB), sob parâmetros da  ANEEL. Os resultados são 

classificados as intervenções por desempenho de RCB,  interpolando os 

resultados com os impactos na  expressão  construtiva. 

5.3.3.1 Software Sun Tool 

Utilizamos o software Sun Tool, para realizar a simulação da esquadria  Hunter 

Douglas Modelo EL80A, paras as fachadas leste e oeste quanto a sua forma de 

regulagem de abertura das laminas, foi simulado a abertura das laminas para a 

fachada oeste com o ângulo 0º (Figura 150), ângulo 40º (Figura 151) e Ângulo 90º 

(Figura 152). 

 

Figura 150 – Simulação do SunTool Fachada Oeste – Ângulo 0º  

 

 

Figura 151 – Simulação do SunToo Fachada Oeste – Ângulo 40º  

 



130 
 

 

 

Figura 152 – Simulação do SunTool Fachada Oeste  – Ângulo 90º  

Com as simulações verificamos que a existe proteção para um ângulo de 40º 

similar ao fechamento de 90º, dessa forma podemos definir então um regime de 

operação para a persiana de forma a bloquear a irradiação solar e utilizar a 

iluminação natural e ventilação da seguinte forma: Regime de operação persiana 

fachada oeste:   

• 11:30 hs até 15:00 hs : Baixa com  fechamento de 0º,Figura 153; 

• 15:00 hs até 18:00 hs:  Baixa cm fechamento de 40º,Figura 154; 

• 18:00 até 11:30 do dia seguinte: Recolhida. 

  

Figura 153 – Simulação persiana com 
fechamento de 0º  

 

 

Figura 154 – Simulação persiana com fechamento 
de 40º  

 

Para a fachada Leste foram simulados os mesmos   ângulos:  0º, Figura 155, 

ângulo 40º,  Figura 156 e a ângulo 90º Figura 157. 
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Figura 155 – Simulação do SunTool Fachada Leste  – Ângulo 0º  

 

Figura 156 – Simulação do SunTool Fachada Leste  – Ângulo 40º 

  

Figura 157 – Simulação do SunTool Fachada Leste  – Ângulo 90º 

 
Com as simulações verificamos que a existe proteção para um ângulo de 40º 

similar ao fechamento de 90º, dessa forma podemos definir então um regime de 

operação para a persiana de forma a bloquear a irradiação solar e utilizar a 

iluminação natural e ventilação da seguinte forma: Regime de operação persiana 

fachada leste:   

• 05:50 hs até 08:00 hs: Baixa com  fechamento de 40º,Figura 158. 

• 08:00 hs até 12:30 hs: Baixa com fechamento de 0º;Figura 159.  

• 12:30 até 05:50 do dia seguinte: Suspensa.  



132 
 

 

 
 

Figura 158 – Simulação persiana com fechamento 
de 40º  

 

 
 

Figura 159 – Simulação persiana com 
fechamento de 0º  

 

 
 
 

 
Com as maquetes eletrônicas feitas no sistema sketchup percebemos que a 

proposta de intervenção da persiana externa, possibilita uma flexibilidade na forma 

de utilização do usuário, e não impacta na expressão construtiva da edificação pois 

segue o mesmo padrão construtivo da esquadria de alumínio existente, Gráfico 21. 

 

Gráfico 21 -  Expressão Constritiva da intervenção da esquadria do AABB 
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5.3.3.2 DesignBuilder  

As modelagem realizadas  no software DesignBuilder, foram realizadas pela 

Arquiteta Clara Rodrigues, Pesquisadora do Laboratório de Conformo (LABCON) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. A primeira analise 

relaciona a carga térmica total e a carga térmica positiva dos elementos analisados 

pelo sistema, Gráfico 22, que identifica que é na área envidraçada e na coberta 

aonde existe a maior concentração de carga térmica positiva, esses serão os 

pontos analisados no retrofit.     

 

 
Gráfico 22 – Carga Térmica da AABB 

 

 

 As simulações analisaram o despenho da  intervenções propostas na cobertura, 

considerando: a) Telha sanduiche; b) Telha de alumínio com rolissol e c) Manta 

asfáltica aluminada. O desempenho desses  cenários  são comprados com 

situação atual da edificação, como referência (Gráfico 23). 
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Gráfico 23 – Percentual de redução do consumo de energia – AABB 

 
Procurando avaliar a possibilidade de empregar a ventilação híbrida, utilizando as 

condições de ventilação natural exploradas na concepção original e verificamos 

que   caso as janelas fiquem abertas tanto pela manhã quanto a noite, é possível 

conseguir as horas de conforto durante a noite e boa parte da manhã, ficando 

comprometidos apenas os horários entre as 12h e 17h, no máximo 20% das 

ocorrências , Erro! Fonte de referência não encontrada. , porem como se trata de 

um local para eventos nas simulações para o RCB consideraremos a utilização da 

climatização artificial pelo sistema de ar condicionado.  

 

Gráfico 24 - Percentual de horas em conforto a cada hora – AABB 

 

22% 22%

14%
13%

8%
8%

2%

0%0%

5%

10%

15%

20%

25%

telha sanduiche telha alumínio c
rolissol

manta
aluminizada

AABBP
o

te
n

ci
al

 d
e

 r
e

d
u

çã
o

 d
o

 c
o

n
su

m
o

 d
e

 
e

n
e

rg
ia

 (
%

)

Percentual de redução do consumo de 
energia

100% somb

0% somb

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Frio Conforto Conf + Vent Calor

%
 H

or
as

 d
o 

di
a 

Horas do dia 



135 
 

 

5.3.3.3   Cálculo da relação custo beneficio (RCB)  

Considerando a energia economizada simulada pelo software DesignBuilder e 

majorando os custos das intervenções apresentaremos como forma de analise 

inicial uma simulação de viabilidade para as intervenções propostas na edificação 

da AABB, seguindo o modelo de analise descrito no PROPEE, para os sistemas de 

iluminação e climatização, considerando as intervenções propostas para  as 

esquadrias. 

 

5.3.3.3.1 Calculo de RCB para sistema de iluminação  
 

Os valores de Energia Economizada (EE) e de Redução de Demanda na Ponta 

(RDP) foram calculados para cada ambiente, considerando os equipamentos 

instalados e os respectivos regimes de funcionamento, a partir das seguintes 

fórmulas: 

 

 

 

 

Onde: 

• EE – Energia Economizada (MWh/ano); 

• qai – número de lâmpadas do Sistema i atual (unidade); 

• pai – potência da lâmpada e reator no Sistema i atual (W); 

• hai – tempo de funcionamento do Sistema i atual (h/ano); 

• qpi - número de lâmpadas do Sistema i proposto (unidade); 

• ppi – potência da lâmpada e reator no Sistema i proposto (W); 

• hpi – tempo de funcionamento do Sistema i proposto (h/ano); 

• RDP – Redução de Demanda na Ponta (kW); 

• FCPai – fator de coincidência na ponta no Sistema i atual (unidade); 

• FCPpi – fator de coincidência na ponta no Sistema i proposto (unidade). 

 

O sistema de iluminação atual da área que está sendo analisada na edificação da 
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AABB e composto pelo sistema de 16 conjuntos de 4 lâmpadas florescentes 

tubulares de 40w. Os resultados dos cálculos realizados são sintetizados a seguir: 

Entrando com  os dados no modelo de sistema atual de iluminação, previsto no 

PPRPEE, Tabela 27, obtemos uma energia consumida de 6,93 MWh/ ano e uma 

demanda média na ponta de 6,02kW, considerando um funcionamento  1.152 h/ 

ano ( 8 horas x 12 Dias x 12 Meses) e um fator de coincidência na ponta de ( FCP) 

de 1 ( Funcionamento das 17:30hs até após as 20:30 hs) em função da 

peculiaridade de utilização, o que corresponde a 100% presente no horário de 

ponta. 

 

Tabela 27- Sistema de iluminação atual AABB.  

 Entrando com os dados no modelo de sistema proposto de iluminação, previsto no 

PROPEE, Tabela 28, obtemos uma energia consumida de 1,60 MWh/ ano e uma 

demanda média na ponta de 1,39 kW, considerando um funcionamento  1.152h/ 

ano ( 8 horas x 12 Dias x 12 Meses), e um fator de coincidência na ponta de ( 

FCP) de 1 ( Funcionamento das 17:30hs até após as 20:30 hs) em função da 

peculiaridade de utilização, o que corresponde a 100% presente no horário de 

ponta. 
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Tabela 28- Sistema de iluminação proposto AABB. 

Comparando o sistema atual com o proposto, obtemos uma redução de demanda 

na ponta de 4,64 kW e uma energia economizada de 5,33 MW h/ano, Tabela 29. 

 

Tabela 29 -  Sistema iluminação resultado esperado AABB. 

 
Seguindo os mesmos parâmetros das edificação A e B é considerando os custos 

de mão de obra e serviços  apresentados na Tabela 30, aonde observamos que 

intervenção obtém um valor de RCB de 0,19.   
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Tabela 30- Analise de RCB Iluminação - AABB 

5.3.3.3.2 Calculo de RCB para sistema de refrigeração 
 

Para avaliação do potencial de economia no sistema de climatização, é preciso 

determinar os consumos atuais dos aparelhos de ar-condicionado existentes. Para 

estes cálculos, foram considerados os seguintes parâmetros: 

• Coeficiente de eficiência energética (W/W) equivalente de cada equipamento; 

• Número de horas de funcionamento anual informado pelos funcionários do local; 

• Fator de coincidência por ambiente correspondente ao percentual de 

equipamentos ligados ao mesmo tempo no horário da ponta; 

• Fator de utilização considerado o regime de operação dos compressores. 

 

Os valores de Energia Economizada e de Redução de Demanda na Ponta foram 

calculados para cada ambiente, considerando os equipamentos instalados e os 

respectivos regimes de funcionamento, a partir das seguintes fórmulas: 
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Onde: 

• EE – Energia Economizada (MWh/ano); 

• qai – número de aparelhos do Sistema i atual (unidade); 

• Puai – potência média do aparelho no Sistema i atual (kW); 

• hai – tempo de funcionamento do Sistema i atual (h/ano); 

• qpi - número de aparelhos no Sistema i proposto (unidade); 

• Pupi – potência média do aparelho no Sistema i proposto (kW); 

• hpi – tempo de funcionamento do Sistema i proposto (h/ano); 

• RDP – Redução de Demanda na Ponta (kW); 

• FCPai – fator de coincidência na ponta no Sistema i atual (unidade); 

• FCPpi – fator de coincidência na ponta no Sistema i proposto (unidade). 

O sistema de refrigeração atual da edificação da AABB é composto de nove 

aparelhos de climatização tipo split de 60.000Btus/h cada.  Entrando com  os 

dados no modelo de sistema atual de refrigeração , previsto no PPOPEE, Tabela 

31 , obtemos uma energia consumida de 43,84 MWh/ ano e uma demanda média 

na ponta de 38,06 kW, considerando um funcionamento  1.152 h/ano e  um fator 

de coincidência na ponta de ( FCP) de 1.  

 

Tabela 31- Sistema atual de refrigeração  AABB  

 
A proposta de intervenção do sistema de climatização propõe a substituição do 

sistema atual de aparelhos de split pelo sistema VRV composto de 54 Hp ( 

equivalente a 540.000 Btus/h).  Entrando com os dados no modelo de sistema 

proposto de refrigeração, previsto no PROPEE( Tabela 32), obtemos uma energia 

consumida de 32,35MWh/ ano e uma demanda média na ponta de 28,09 kW, 

considerando um funcionamento  1.152 h/ ano e um fator de coincidência na ponta 

de ( FCP) de 1.  
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Tabela 32- Sistema proposto  de refrigeração  AABB 

 

Comparando o sistema atual com o proposto, obtemos uma redução de demanda 

na ponta de 9,97 kW e uma energia economizada de 11,49 MW h/ano, Tabela 33 

 

Tabela 33 -  Sistema refrigeração resultado esperado AABB 

 
Além da substituição dos aparelhos de refrigeração como forma de recuperação da 

volumetria original da edificação,  analisaremos o desempenho das intervenções 

dos três elementos  de cobertura simulados no DesignBuilder, e da instalação das 

persiana exterior em alumínio da marca Hunter Douglas Modelo EL80A. Para a 

analise do despenho foram simuladas três intervenções da cobertura a utilização 

da Telha sanduiche de EPS, Telha de alumínio com rolisol  e Manta asfáltica com 

revestimento de alumínio. Para a realização dos cálculos da RCB referente às 

ações de eficiência energética no sistema de refrigeração da AABB  seguimos os 

mesmos parâmetros das edificação A e B  considerando os custos de mão de obra 

e serviços  apresentados  

 por tipo de intervenção de cobertura: 

 

• Telha sanduiche de EPS: Na analise de RCB para a Telha sanduiche de 

EPS descrita na Tabela 34, consideramos uma redução de consumo de 

energia economizada e na demanda retirada na ponta adicional de 22% no 

sistema de climatização, conforme simulado no DesignBuilder, Gráfico 23,   
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e assim observamos que a intervenção obtém um valor de RCB de 6,15.

 

Tabela 34 - Analise de RCB Refrigeração -  AABB Telha sanduiche de EPS 

 

• Telha de alumínio com rolisol: Na analise de RCB para a Telha de alumínio 

com rolisol descrita na, Tabela 35 , consideramos uma redução de consumo 

de energia economizada e na demanda retirada na ponta adicional de 22%  

no sistema de climatização, conforme simulado no DesignBuilder, Gráfico 

23, e observamos que intervenção obtém um valor de RCB de 6,07. 

 

Tabela 35 - Analise de RCB Refrigeração -  AABB Telha de alumínio com rolisol  

 

• Manta asfáltica com revestimento de alumínio: Na analise de RCB para a 

Manta asfáltica com revestimento de alumínio descrita na, Tabela 36, 

consideramos uma redução de consumo de energia economizada e na 

demanda retirada na ponta adicional de 14% no sistema de climatização, 

conforme simulado no DesignBuilder, Gráfico 8, observamos que 
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intervenção obtém um valor de RCB de 6,40.

 

Tabela 36 - Analise de RCB Refrigeração -  AABB Manta asfáltica com revestimento de alumínio 

 
 
5.3.3.3.3  RCB total da Edificação 

 
Para concluir a analise total da  intervenção da edificação e necessário unificar os 

resultados dos RCB´s  dos sistemas de iluminação e refrigeração, considerando 

que  as intervenções de iluminação se aplicam a todas as propostas e que as de 

refrigeração variam em função do tipo de cobertura, nesse contexto, 

apresentaremos os resultados separando-os então pelas intervenções da 

cobertura: 

 

• Telha sanduiche de EPS: Na analise de RCB total para a Telha sanduiche 

de EPS descrita na, Tabela 37, consideramos todas as despesas e custos 

inerentes a intervenção e assim observamos que intervenção total obtém 

um valor de RCB de 4,49.   
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Tabela 37 - Analise de RCB Geral -  AABB com Telha sanduiche de EPS 

 

• Telha de alumínio com rolisol: Na analise de RCB total para a Telha de 

alumínio com rolisol descrita na, Tabela 38, consideramos todas as 

despesas e custos inerentes a intervenção e assim observamos que 

intervenção total obtém um valor de RCB de 4,40.

 

Tabela 38 - Analise de RCB Geral -  AABB com Telha de alumínio com rolisol 

 

• Manta asfáltica com revestimento de alumínio: Na analise de RCB total para 

a Manta asfáltica com revestimento de alumínio descrita na, Tabela 39, 

consideramos todas as despesas e custos inerentes a intervenção e assim 

observamos que intervenção total obtém um valor de RCB de 4,55.

 

Tabela 39 - Analise de RCB Geral -  AABB – Manta Asfáltica com Revestimento de Alumínio  

 
5.3.3.3.4 Classificação da Intervenções 
 

A etapa final do processo de simulações e projeções consiste em comparar  o 

desempenho energético das intervenções frente os impactos na expressão 

construtiva da edificação analisada, utilizando um gráfico de barras e linhas para 

interpolar os resultados das analises de RCB versus o impacto na expressão 

construtiva, seguindo os critérios estabelecidos no item 4.1.3,  foram consideras 
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todas as intervenções propostas para as ações de  retrofit da edificação, 

aglutinadas em grupos de acordo com as simulações realizadas da seguinte forma: 

• Intervenção A: Composta pelos sistemas de iluminação, com lâmpadas 

fluorescentes compactas e reatores eletrônicos, climatização com sistema 

VRV, persiana exterior em alumínio da marca Hunter Douglas Modelo 

EL80A , comuns a todas as propostas, e pela telha sanduiche de EPS.  

 

• Intervenção B: Composta pelos sistemas de iluminação, com lâmpadas 

fluorescentes compactas e reatores eletrônicos, climatização com sistema 

VRV, persiana exterior em alumínio da marca Hunter Douglas Modelo 

EL80A  e pela Telha de alumínio com rolisol.   

 

• Intervenção C: Composta pelos sistemas de iluminação, com lâmpadas 

fluorescentes compactas e reatores eletrônicos, climatização com sistema 

VRV, persiana exterior em alumínio da marca Hunter Douglas Modelo 

EL80A  e pela manta asfáltica com revestimento de alumínio . 

Os impactos na expressão construtiva foram mitigados com base nos critérios 

estabelecidos no item 5.1.2.1, e nas  intervenções A, B e C é  no  Gráfico 25, n 

evidenciamos que o objetivo de recuperar a expressão original da edificação foi 

atendido e que a melhor opção que apresenta a melhor relação custo beneficio e 

da intervenção B, composta pelos sistemas de iluminação, com lâmpadas 

fluorescentes compactas e reatores eletrônicos, climatização com sistema VRV 

epela  telha de alumínio com rolisol, que propociona uma melhor redução de 

energia que manta asfáltica com revestimento de alumínio e menor custo de 

instalação que a telha sanduiche de EPS. 

 

Gráfico 25 – Analise do RCB versus a Expressão Construtiva - AABB 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esse trabalho pretendemos estimular o exercício projetual de análise, em 

intervenções de retrofit, sob uma ótica da quantificação da tectônica e da   

identificação conflitos entre desempenho energético (RCB), obtido com as 

intervenções do retrofit e as ações voltadas à preservação do patrimônio. Para 

tanto foram desenvolvidos fluxos de análise do processo e propostas soluções de 

intervenção de elementos e sistemas que procuram melhorar a performance 

energética da edificação, recuperando ou preservando  os elementos 

arquitetônicos. As propostas de intervenções passaram por  simulações 

computacionais de desempenho através dos sistemas: SOL-AR, Sun Tool e 

DesignBuilder e os resultados energéticos foram convertidos no parâmetro de 

analise do RCB e comparados com a expressão construtiva do projeto antes e 

depois de cada  intervenção. A partir dos resultados,  foram montados gráficos que 

tem como resultado um comparativo entre o RCB e as tensões construtivas das 

intervenções simuladas, que apresentaram no grupo de edificações, que  

procuraram representar os segmentos e dimensões de edificações mais elegíveis 

para ações de retrofit, resultados de RCB muito acima do exigido pelo PROPEE, 

que é de 0,80 em projetos convencionais, para ser classificado como viável. Os 

valores encontrados nos melhores RCB simulados para cada grupo de edificações, 

Gráfico 26, ficaram acima de 2,80, é levantam a hipótese de que o nível de 

detalhamento e os custos necessários para a execução de ações de retrofit com 

parâmetros de continuidade contextual e de resgate da expressão construtiva,  

utilizando materiais,  equipamentos e mão de obra especifica, todos possuindo 

valores acima da media de mercado se comparados com modelos  convencionais 

utilizados pelo mercado, fazem que mesmo  com a economia de energia gerada 

com a utilização de sistemas mais eficientes as  intervenções    não se apresentem 

como  viáveis nos modelos de análise com os parâmetros puramente matemáticos,  

e  de economia de energia, como é o caso do PROPEE da ANEEL.
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Gráfico 26 – Resumo de Análise do RCB versus a expressão construtiva 

 

Torna-se dessa forma importante propor a determinação de novas variantes de 

análise para os  projetos  que abordem essa temática  junto a ANEEL. Ficando 

como ponto passivel de novos estudos a elaboração de uma proposta que 

considere o impacto da expressão construtiva no parâmetro de viabilidade e dessa 

forma que as intervenções possam utilizar soluções que melhorem a eficiência e 

que interpretem o projeto com uma postura critico conservativa de intervenção. 

Importante também destacar que não é objetivo desse trabalho  apresentar 

alternativas de intervenção tidas como mais ou menos indicadas para retrofit, pois 

cabe a cada projetista atribuir a linha que será adotada e usar o método para 

valoração da importância a cada parâmetro da expressão construtiva, que está 

sendo analisada. O objetivo consiste em  procurar estimular a essa reflexão 

apresentando alguns parâmetros de analise, que poderão auxiliar aos projetistas 

na tomada de decisões,  sobre o ponto de vista energético voltado aos a aspectos  

da continuidade contextual e resgate da expressão construtiva. 
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