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Introdução e objetivos: 

O conceito de sustentabilidade vem ganhando 

força nas últimas décadas, devido à crescente 

conscientização sobre a preservação do meio 

ambiente e do patrimônio histórico. Dessa forma, 

esta pesquisa tem como objetivo contribuir com a 

difusão desse conceito no contexto da arquitetura, 

por meio do estudo do processo de retrofit em 

edificações preservadas e tombadas. Assim, a 

adaptação de edifícios já construídos atende às 

novas demandas da sociedade, evitando a 

demolição de construções e o desgaste ambiental. 
 
Materiais e métodos: 

De cunho exploratório e caráter teórico-conceitual, 

a pesquisa foi feita com base em revisão web e 

bibliográfica – coleta, seleção e síntese de dados – 

e posterior estudo descritivo e analítico de 03 (três) 

obras brasileiras de construções preservadas ou 

tombadas que sofreram adaptações por retrofitting. 

Resultados e discussão: 

Para ilustrar a prática do retrofit e a grande frequência com que 

vem acontecendo atualmente, inclusive dentro na realidade 

brasileira, foram escolhidos 03 (três) estudos de caso:            

(1) Cinemateca Brasileira (2000/07 – São Paulo, SP); (2) 

Complexo do Pedregulho (2010/14 – Rio de Janeiro, RJ); e (3) 

Biblioteca Parque Estadual (2010/14 – Rio de Janeiro, RJ), 

apontando-se seu uso inicial e aspectos da construção original, 

além da importância histórica no contexto em que cada 

exemplo está inserido e, por fim,  sua posterior reutilização e 

adaptação por retrofitting. 

 

 

 

 

 

 
 

Conclusões: 
Constata-se que a prática do retrofit mostra-se viável, devido à 
degradação cada vez maior do meio ambiente, sendo a mesma 
também utilizada em nosso país. Fica comprovado que é  
possível a adaptação de edifícios já existentes às novas 
demandas do século XXI, sem agredir a memória expressa 
pelas obras mais antigas ou mesmo seu valor histórico-cultural. 
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