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1. RESUMO 
 
O processo de retrofit atualiza edifícios antigos e o retrofit de fachada é um dos 

processos que mais afeta o conforto térmico-acústico e o desempenho energético da 

edificação. O objetivo principal deste trabalho é analisar as vantagens e as 

desvantagens que envolvem o uso do sistema unitizado no retrofit de fachadas em 

obras no contexto da Grande São Paulo. Os procedimentos metodológicos escolhidos 

foram: a seleção de obras que utilizem sistema unitizado de fachadas, coleta de dados 

nas obras e projetos, coletas de dados em fabricantes, análise da pontuação LEED e 

análise das soluções, vantagens e desvantagens da realização do retrofit. Será 

realizada uma análise quantitativa e qualitativa das soluções, das vantagens e das 

desvantagens no emprego do sistema unitizado no retrofit de fachadas em relação ao 

custo, à logística de aplicação, à instalação e à manutenção. 

 
2. INTRODUÇÃO 
 

Os processos de retrofit adaptam os edifícios a novos usos, melhoram a 

qualidade ambiental, diminuindo o consumo de energia a médio e a longo prazo e 

aumentam ou recuperam o valor inicial do edifício e visam atualizar os subsistemas 

dos edifícios com a intenção de atender as atuais normas de segurança, de conforto 

e de sustentabilidade, cada vez mais exigidas por lei ou por necessidades de mercado, 

sendo uma alternativa à demolição e à construção de novos edifícios (OCUPANTES, 

2006; CROITOR, 2008, DUARTE, 2013).  

A fachada é um dos subsistemas que tem maior impacto no conforto térmico e, 

consequentemente, no consumo de energia de uma edificação, e tem se tornado o 

foco do retrofit de muitos edifícios no Brasil e no mundo (BRITO, 2010).  

Um dos exemplos de retrofit de fachadas mais utilizado é o do tipo pele de vidro 

em sistema unitizado, que vem sendo o método mais empregado para execução de 

fachadas, isso se deve ao fato do controle de qualidade, que pode ser feito fora do 

local da montagem dos componentes, à aplicação do silicone estrutural e à eliminação 

de danos com perda de materiais (ROSSO, 2007). 

Além dessas vantagens, a realização do retrofit em uma edificação possibilita 

a obtenção da Certificação predial LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design), que é um sistema internacional de orientação e certificação ambiental para 

edificações.  
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3. OBJETIVOS 
 

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar as vantagens e as desvantagens 

(custo, logística de aplicação, instalação e manutenção) que envolvem o uso do 

sistema unitizado no retrofit de fachadas em obras no contexto da cidade de 

São Paulo.  

Para alcançar o objetivo principal, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: selecionar obras representativas que utilizem o sistema unitizado 

em retrofit de fachadas; caracterizar e analisar o sistema unitizado de fachadas 

segundo as suas especificidades de produção, instalação, manutenção e custo; 

investigar as dificuldades e os problemas enfrentados pelas equipes de obras 

na aplicação do sistema unitizado no retrofit de fachadas de vidro; analisar as 

soluções empregadas para os problemas encontrados durante a execução do 

retrofit pelo sistema unitizado e avaliar a pontuação do sistema unitizado no 

retrofit de fachadas na certificação LEED. 

 
4. METODOLOGIA 

 

Foram estabelecidos cinco procedimentos metodológicos: seleção de obras 

que utilizem sistema unitizado de fachadas, coleta de dados nas obras e 

projetos, coletas de dados em fabricantes, análise da pontuação LEED e análise 

das soluções, vantagens e desvantagens. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Foram selecionadas até o momento duas obras de retrofit para estudo de caso 

deste trabalho: o Centro Empresarial de São Paulo – CENESP, localizado na zona sul 

da cidade de São Paulo e o Edifício Quitandinha, no centro da cidade de Santo André. 

O processo de retrofit do CENESP constará de três fases e a primeira tem como 

objetivos a recuperação estrutural das fachadas das patologias construtivas e a 

pintura das fachadas. Na segunda fase será implementada a fachada unitizada que 

será composta de vidros, caixilhos, venezianas e chapas metálicas. A terceira fase 

consistirá em intervenções no interior do andar-tipo e também alterações que ficarão 

a critério do proprietário ou da empresa ocupante.  
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O retrofit do Edifício Quitandinha, localizado no centro da cidade de Santo 

André, teve início em janeiro de 2015 e tem previsão de término para outubro deste 

mesmo ano. Neste caso, pretende-se trocar as esquadrias de ferro por alumínio com 

know how europeu, instalação de Alucobond (chapas de alumínio) e colocação de 

vidros insulados, que evitam a infiltração do calor e permitem economia de ar 

condicionado em até 50%. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

A primeira fase do retrofit do CENESP, que teve início em outubro de 2014 e 

ainda está em andamento, consiste na remoção total dos revestimentos das fachadas, 

na recuperação das ferragens (armaduras), na aplicação de revestimento texturizado 

monocapa da Weber tipo travertino, a impermeabilização das vigas e a pintura. Essas 

intervenções sanarão os desgastes naturais dos materiais usados na construção da 

fachada.  

As informações referentes ao processo do retrofit do Edifício Quitandinha estão 

sendo levantados e o projeto executivo está sendo analisado. 
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