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Introdução e objetivos: 

Com  o DESPERTAR ECOLÓGICO houve um au-

mento gradativo da preocupação em relação ao 

meio ambiente e a finitude dos recursos naturais. 

Tal preocupação também se estendeu ao campo 

da ARQUITETURA e, em um primeiro momento, 

para a preservação de edifícios monumentais e 

depois conjuntos arquitetônicos. Este trabalho 

objetiva enfocar a sustentabilidade na arquitetura 

por meio da realização do RETROFIT de 

edificações culturais e artísticas. 

Materiais e métodos: 

Pesquisa de caráter descritivo-exploratório e cunho 

teórico-conceitual, baseada em revisão web e 

bibliográfica, com a coleta, seleção e síntese de 

fontes relacionadas ao tema, além do estudo e 

análise de 03 (três) obras culturais ou artísticas que 

passaram por retrofitting. 

Resultados e discussão: 

Afim de demonstrar os princípios do retrofitting arquitetônico, 

foram escolhidas 03 (três) obras de caráter cultural e artístico. 

Dois deles nacionais e um internacional, sendo eles: (1) 

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA (2002/06 – São Paulo 

SP); (2) MUSEU DE ARTE DO RIO (2013 – Rio de Janeiro RJ); 

e (3) CENTRO CULTURAL DAOÍZ Y VELARDE (2013 – Madrid 

Espanha), dos quais primeiramente buscou-se mostrar um 

panorama descritivo geral, para em seguida listar algumas 

alterações realizadas nas edificações com vistas à 

sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões: 
Constatou-se quais são as vantagens do retrofit em relação à 
nova construção, como: a valorização do patrimônio histórico, a 
revitalização do entorno próximo e o menor impacto ambiental 
pela redução dos recursos naturais empregados, o que levou à 
conclusão que o retrofit é uma PRÁTICA SUSTENTÁVEL 
VIÁVEL. Isto porque os impactos ambientais e sociais do 
retrofitting são menores se comparados À nova construção. 

. 
 

FITCH, J. M. Preservação do patrimônio arquitetônico. São Paulo: 
Curso de Preservação do Patrimônio Ambiental Urbano,  USP, 1981. 
IPHAN – INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 
NACIONAL. Patrimônio cultural. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218>.  
 JESUS, C. R. M.; BARROS, M. M. S. B. Reabilitação de edifícios: a 
importância dos sistemas prediais. REVISTA TÉCHNE, n. 156, mar. 
2010. 
SOUSA, K. P. Requalificação da edificação: Retrofit. ESPECIALIZE 
Revista on-line IPOG – INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E 
GRADUAÇÃO. Goiânia, ed. 8, n. 9, v. 1, dez. 2014. p. 1-17. 
 

 ‘  


