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A Sustentabilidade Energética e a Arquitetura: as Placas Fotovoltaicas e o 

Sistema “Retrofit” aplicado em Edifícios Comerciais. 

1. RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo analisar, de um modo geral, as 

transformações na gestão, práticas e tecnologias sustentáveis que se se relacionam 

com os espaços arquitetônicos em edifícios comerciais. Muitas vezes, com o passar 

dos anos e por falta de manutenção, alguns edifícios começam a apresentar traços 

de deterioração e infraestruturas obsoletas do ponto de vista das novas tecnologias 

existentes. Este processo acaba por desvalorizar o imóvel, além de apresentar uma 

gestão e manutenção cada vez mais complexa e insustentável do ponto de vista da 

relação com o meio ambiente. Com a reabilitação dessas edificações, podemos 

verificar o emprego de novas tecnologias em sistemas prediais, aumentando a vida 

útil do elemento edificado. Tais práticas, que podem ser evidenciadas como, por 

exemplo, no trabalho de novas fachadas e peles de edifícios, possibilitam uma 

enormidade de economias e de práticas de gestão sustentáveis como a diminuição 

de resíduos resultante de reforma, diminuição de tempo, dos custos com manutenção, 

da tarifa de energia elétrica e a ampliação das possibilidades de uso do edifício. Neste 

sentido, este trabalho pretende analisas práticas de intervenção e gestão sustentáveis 

aplicadas a edifícios comerciais através do uso da tecnologia retrofit associada às 

placas fotovoltaicas como recurso de grande potencial à arquitetura contemporânea. 

2. INTRODUÇÃO  

(OLIVEIRAS, 2009), pesquisando sobre fachadas ela cita que as vedações do 

edifício são de grande valia e não somente como função física, mas também estética. 

Elas são mediadoras entre o externo e interno e tem um papel crucial quanto à escolha 

da tecnologia que nela será aplicada. 

As placas fotovoltaicas são antigas e vem sendo utilizadas há anos na 

produção de energia elétrica. Na área da construção civil, essa tecnologia é aplicada 

geralmente na fase final da obra como em postes, ou placas locadas na cobertura 

para captação solar, sendo fonte alternativa de energia.  Com o passar dos anos essa 

ideia vem sendo alterada, com a conquistas de certificações, como o selo “edifício 

verde” (“green building”), que desde o canteiro de obras até os planos de vedações 

verticais, essa tecnologia vem sendo implantadas. 
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(VANNINI, 2010), em pesquisa verificou que essas tecnologias são muitos 

recentes, e por isso deve ser estudado, explorados e ponderados, desde os 

primórdios do projeto arquitetônico. As utilizações em planos verticais fotovoltaicos 

são com elementos, componentes e estruturas para adaptadas ao sistema vertical. 

3. OBJETIVOS  

Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral esclarecer a utilização das 

vedações de fachada em reabilitação de edificação com a utilização da tecnologia 

retrofit, aliado com a integração do sistema de placas fotovoltaicas em plano vertical 

e constatar de que modo o objeto de estudo dispõe de vantagens com relação 

custo/benefício após a utilização desse método de trabalho que foi empregado nas 

edificações comerciais.  

4. METÓDOLOGIA 

Para consumar a busca sobre a sustentabilidade energética integrando a 

utilização de placas fotovoltaicas com a tecnologia do sistema “Retrofit” em edifícios 

comerciais, propõe-se analisar as edificações arcaicas e o uso de materiais de fácil 

obtenção na época com a atual necessidade de reabilitação e renovação dos 

mesmos, empregando materiais leves e que proporcionem produção energética 

chegando a sustentabilidade da mesma. Com a sistematização dos dados que serão 

estudados podemos realizar o agrupamento em uma sequência lógica dos 

acontecimentos, e assim associar com as normas existentes. Para a elaboração da 

diligência, iremos interpelar alguns estudos de casos que se destinam a utilização do 

retrofit em edifícios comerciais com a proposta de realizar uma análise comparativa 

entre os itens levantados.                  

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o bom desenvolvimento, alguns pontos serão abordados, como a 

definição e compreensão da nomenclatura “retrofit” e o método de reabilitação da 

edificação, considerando nesta pesquisa as vedações dos edifícios comerciais. 

Procurar e demonstrar o sistema fotovoltaico e o método de aplicação em planos 

verticais de vedações. Por último e não menos importante é realizar uma análise 

comparativa antes/depois, verificando as normativas e os procedimentos gerais.  
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A utilização do retrofit não pode ser considerada somente uma simples 

reabilitação. Ela é a ligação do passado com o presente, sempre considerando o 

passado limitado da sua estrutura. (MEDEIROS, 2014) considera que a utilização da 

tecnologia é mais adequada a edifico com pés direitos mais altos, porém sugere uma 

metodologia de análise de viabilidade para a aplicação.  

(VANNINI, 2010), em pesquisa verificou que alguns projetos já executados, 

agregaram os valores energéticos obtidos com conforto ambiental levando em 

consideração a transparência visual. Se utilizam como partido as formas, cores e a 

pluralidade de materiais. Há inúmeras variantes importantes na aplicação das placas 

fotovoltaicas nas fachadas, como o ponto de origem, seu posicionamento, sua 

mobilidade, a matéria prima se ser utilizado e suas propriedades 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento estou captando informações e realizando pesquisas para 

desenvolvimento da sistematização dos dados e assim sintetizar em um relatório. 
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