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A presente pesquisa empreendeu o aprofundamento e a construção do binômio “Patrimônio
Sustentável”, que representa a síntese correlatada entre patrimônio histórico e sustentabilidade,
em um museu histórico. Pretende subsidiar as tomadas de decisão dos gestores tanto de bens
imóveis, quanto de espaços museológicos, no que tange ao patrimônio edificado e à
sustentabilidade. Esta possibilidade emerge da necessidade de minimizar um hiato informacional
existente entre duas vertentes de áreas do saber, profissionais envolvidos com a área de
patrimônio histórico e aqueles com a área de sustentabilidade. Para tanto, foram trabalhadas
abordagens quali-quantitativas, no que concerne ao uso de bens edificados reutilizados como
espaços museológicos. Ademais, por intermédio das informações coletadas de questionários –
checklist – entrevistas e observações simples, foi eleito um estudo de caso, dentro do universo de
amostras levantadas, com características específicas e similares. As metodologias, com o emprego
da Gestão do Conhecimento, propiciaram o levantamento da real situação atual de um edifício
histórico transformado em espaço museológico. Após análises dos resultados, buscou-se uma
ferramenta de gestão, que fosse de fácil compreensão a todos os envolvidos com o espaço
museológico e de aplicação direta, que auxilie e demonstre as etapas sequenciais de um processo
de tomadas de decisão para a construção do “Patrimônio Sustentável”. A sua aplicabilidade
permite que antes das tomadas de decisão finais sejam levantadas diversas condicionantes e
ferramentas adequadas a cada dimensão da sustentabilidade, para posterior reutilização
adaptável, que deve ocorrer de maneira consciente e sustentável. Pode-se afirmar que, o propósito
do “Patrimônio Sustentável” ainda encontra-se em fase embrionária no Brasil e que é necessária a
participação e contribuição de diversas áreas do conhecimento para a sua construção e aplicação
nos patrimônios edificados, originalmente concebidos para outro uso.
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