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RESUMO 

O Brasil como signatário da 21ª Conferência das Partes (COP-21), se comprometeu 

com as metas de redução do aquecimento global. Dessa forma, a produção 

arquitetônica contemporânea deve levar em consideração as metas estabelecidas 

tanto para as construções novas quanto para as existentes. O objetivo desta 

pesquisa é analisar o Citicorp Center, do ponto de vista da economia energética. 

Localizado na Av. Paulista, o edifício foi projetado em 1983 pelo escritório 

Aflalo/Gasperini Arquitetos e, em 2016, recebeu a certificação, LEED EB O+M após 

o Retrofit completo, ou seja, reforma com objetivo sustentável. Metodologicamente, 

serão realizadas pesquisas de campo, revisão bibliográfica sobre o tema além de 

análises das peças gráficas do projeto. Portanto, pretende-se ampliar o 

entendimento da aplicação das novas tecnologias que contribuem favoravelmente 

com a redução dos gases de efeito estufa e aquecimento global. 

Palavras-Chave:  edifícios inteligentes; sustentabilidade; economia energética; 

arquitetura contemporânea; era digital; revolução industrial. 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, através da incorporação de novas tecnologias passamos pelo início de 

uma possível 04ª revolução industrial.  Contudo, os avanços tecnológicos afetam 

intensamente a produção, porém com maior eficiência e menos gasto de energia. 

Um dos ramos que está crescendo na alta tecnologia é a construção civil.  

Nesta pesquisa, será abordado a técnica Retrofit aplicada em edifícios corporativos 

com estudo de caso, o Citicorp Center. Situado na Avenida Paulista, passou por 

uma série de mudanças que lhe renderam o LEED EB O+M na categoria Silver, a 

qual atingiu 50 pontos e se insere nos prédios existentes através da operação e 

melhoria. 

OBJETIVOS 

Este projeto tem como objetivo geral, estudar a eficiência energética e sua aplicação 

em edifícios corporativos, uma vez que a questão da sustentabilidade vem sendo 

debatida e aplicada progressivamente ao decorrer dos anos. O objetivo específico é 

estudar os resultados obtidos através da eficiência energética no estudo de caso do 

Retrofit aplicado no Edifício Citicorp Center. 

METODOLOGIA 

Como metodologia, está sendo realizada a revisão bibliográfica sobre o tema - livros, 

artigos científicos, revistas especializadas e sites das empresas certificadoras, além 



de elaborar análises gráficas através das plantas fornecidas pelo Aflalo/Gasperini, 

escritório responsável pelo projeto e CTE, responsável por aplicar a técnica do 

retrofit. 

DESENVOLVIMENTO 

O tema sustentabilidade é atual e está em sintonia com as determinações da 21ª 

Conferência das Partes (COP-21) e da Convenção- Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (UNFCCC), realizada em Paris, entre 30 de novembro a 11 

de dezembro de 2015.  

A indústria da construção civil é um dos que mais impactam e preocupam a questão 

ambiental. Segundo o Conselho Internacional da Construção (CIB), atividade 

humana que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva é a 

construção civil. 

 Em consequência disso, se intensificam as discussões sobre a Agenda 21 

brasileira, sendo ela um processo que visa a conservação ambiental, justiça social e 

crescimento econômico fazendo com que a construção e sustentabilidade caminhem 

simultaneamente. (BRASIL, Ministério do Meio Ambiente). 

Dessa forma, há uma tendência do mercado imobiliário em lançar as chamadas 

“construções verdes”, isto é, construções com o intento de alcançar certificações: 

LEED, Selo Procel Edificações, AQUA-HQE, Selo Casa Azul, FSC Brasil e outras 

mais (CARDOZO JÚNIOR, 2017, p.122 cap.8). Além de empreendimentos novos, as 

certificações também contribuem com critérios e quesitos para requalificação de 

edifícios construídos, ou seja, procedimentos e novas tecnologias que também 

podem contribuir para atingir as metas da COP 21 (GBC Brasil). 

Ao utilizar de alta tecnologia com tendo como finalidade a sustentabilidade, a técnica 

do retrofit surge no fim da década de 1990.  No Brasil, o retrofit é pouco aplicado, 

pois possui lento retorno financeiro em comparação aos lançamentos de novos 

empreendimentos, pois não possui legislação específica para tal instrumento 

tecnológico arquitetônico, há escassez nos recursos tecnológicos ou se existente, 

não há preparo e forma adequada para aplicação além de que ainda não se 

familiarizou com a prática entre indústria e profissionais da área civil. (Conselho 

Brasileiro de Construção Sustentável). Porém, o Edifício Citicorp Center (1983), 

localizado na Avenida Paulista, passou por uma transformação tecnológica através 

da técnica conhecida como Retrofit. Como objetivo principal, seria tornar o edifício 

mais eficiente e sustentável. O Retrofit ficou a cargo do CTE (Centro de Tecnologia 



de Edificações), tendo como gerente de sustentabilidade o Wagner Oliveira, 

responsável em realizar o projeto de reforma. Os principais quesitos do projeto 

foram norteados pelo selo LEED, tais como: o sistema de automação totalmente 

adaptada e atualizada para segurança da vinda de novas tecnologias, como por 

exemplo:  troca de lâmpadas por LED, troca de torneiras com mecanismo 

inteligente, etc; o aproveitamento do espaço do terraço para a implantação do 

telhado verde com uso de espécies nativas da Mata Atlântica; a economia da água 

por meio de um sistema de bombeamento e reeducação dos colaboradores para a 

conscientização da reutilização e resíduos sólidos, estes são enviados para 

reciclagem. (GBC Brasil) 

 Após a conclusão do Retrofit, o Citicorp Center obteve um porcentual de 30,84% da 

redução do consumo água, 30% da redução de energia e 47% dos resíduos são 

reciclados, ou seja, diminuiu a poluição, melhorou o isolamento térmico da 

edificação, obteve drenagem da água da chuva, aumentou a biodiversidade e 

reduziu o consumo de energia. (GBC Brasil) 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados encontrados até o momento foram análises do projeto através das 

plantas fornecidas pelo escritório Aflalo/Gasperini Arquitetos, pesquisa de campo e 

averiguação da aplicação da sustentabilidade aplicada no estudo de caso Citicorp 

Center, através do relatório do LEED fornecido pelo consultor de sustentabilidade do 

CTE, Alexandre de Felippes, tendo como resultado as reduções e economias 

encontradas (água, energia e resíduos). 
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