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Tombamento: conceito e implicações

"O tombamento é uma das formas existentes na legislação brasileira para a 
proteção dos bens com valor cultural. O tombamento só serve para bens 
materiais, sejam móveis ou imóveis. No caso dos imóveis, o bem tombado 
(que pode ser tombado isoladamente ou em conjunto) e as áreas ao seu redor 
passam a ter limitações quanto à possibilidade de construções e alterações 
das suas características originais. (...)

Importante ressaltar ainda que o tombamento desempenha duas principais 
funções: 01. A de confirmar o valor cultural do bem em causa; e 02. A de criar 
um regime de proteção específico para resguardar o suporte físico do valor 
cultural, ou seja, o próprio imóvel"( PAIVA & SOUZA (org.), 2018, p.30).



Tombamento: conceito e implicações

"O tombamento impõe alguns limites quanto a alterações e intervenções no 
imóvel protegido e também nos imóveis vizinhos. Esses limites variam de caso 
a caso e isso não quer dizer que o imóvel não possa ser alterado de forma 
alguma, significa, na verdade, que antes de qualquer tipo de intervenção no 
imóvel (até mesmo uma simples pintura) o proprietário deverá consultar 
previamente o órgão público que realizou esse tombamento. Como existem 
tombamentos municipais, estaduais e federal, pode ser que o órgão que 
oproprietário tenha que requerer a autorização seja diferente conforme cada 
caso."( PAIVA & SOUZA (org.), 2018, p.30).



O crescimento do alcance da preservação pelo tombamento: conjuntos 
urbanos, entornos e outras esferas de preservação.

1. Bens tombados individualmente – diferentes inscrições e/ou valorações

1. Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico

2. Livro do Tombo Histórico

3. Livro do Tombo das Belas Artes

4. Livro do Tombo das Artes Aplicadas

2. Tombamentos de conjunto

3. Entorno de bens tombados

4. Tombamentos federal, estadual e municipal

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/586
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/587
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/588
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/589


O crescimento do alcance da preservação pelo tombamento: conjuntos 
urbanos, entornos e outras esferas de preservação.

Casa de Saúde Carlos 

Chagas em Lassance

Livro Histórico. 

Inscrição:498

Data:30-9-1985. Nº 

Processo:1142-T-85.



O crescimento do alcance da preservação pelo tombamento: conjuntos 
urbanos, entornos e outras esferas de preservação.

Casa no Largo do Rosário em 

Santa Bárbara

Livro das Belas Artes. 

Inscrição: 419

Data: 29/11/1954. 

Nº Processo:513-T.



O crescimento do alcance da preservação pelo tombamento: conjuntos 
urbanos, entornos e outras esferas de preservação.

Serro – Conjunto 

Arquitetônico e 

Urbanístico

Livro das Belas Artes. 

Inscrição: 25

Data: 08/04/1938. 

Nº Processo: 65-T-38



O crescimento do alcance da preservação pelo tombamento: conjuntos 
urbanos, entornos e outras esferas de preservação.

Fonte: ARRELARO (2007)
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O crescimento do alcance da preservação pelo tombamento: conjuntos 
urbanos, entornos e outras esferas de preservação.



Preservação do bem tombado e a questão do uso: necessidades de 
adaptação

1. O patrimônio construído só é de fato preservado quando plenamente utilizado

2. Não há preservação sem revitalização, nem restauração sem renovação

3. Do patrimônio construído ao patrimônio vivo: Adaptação para acesso, fruição e 
preservação - direito à memória e ao patrimônio

4. Critérios para a revitalização:

1. Integração.

2. Autenticidade

3. Reversibilidade.

4. Qualificação

LYRA, Cyro Corrêa. Preservação do patrimônio edificado: a questão do uso. Brasília, DF: Iphan, 2016.



Normativas e perspectivas do IPHAN para acessibilidade – exemplo de caso

Norma ABNT

NBR 9.050/2020

Lei nº 10.048/2000

Lei nº 10.098/2000

Decreto 

nº 5.296/2004

Norma ABNT

NBR 9.050/2020

Instrução 
Normativa IPHAN

IN nº 01/2003

Portaria IPHAN

nº 420/2010

Cartas Patrimoniais

ICOMOS 

Nara/94, Burra/80, 
Veneza/64



Normativas e perspectivas do IPHAN para acessibilidade – exemplo de caso

“A Instrução Normativa considera a necessidade do desenvolvimento
de estudos baseados na avaliação de propostas bem sucedidas de
adaptação, normas internacionais, técnicas e novas tecnologias de
acessibilidade com intuito da elaboração de métodos de avaliação das
condições de acessibilidade real dos bens culturais imóveis.

Segundo a instrução o limite das intervenções para acessibilidade deve
ser o possível grau de comprometimento do “valor testemunhal e da
integridade estrutural” do bem. Para valor testemunhal é possível
subentendermos autenticidade.

Nesse rol de estudos estão incluídos levantamentos histórico, físico,
iconográfico e documental, para garantir a integridade estrutural

e impedir a descaracterização do ambiente natural e construído.



Normativas e perspectivas do IPHAN para acessibilidade – exemplo de caso

Os estudos devem resultar numa abordagem global da edificação e

podem até indicar a inviabilidade ou a restrição das adaptações. Nesse

caso, deve-se proporcionar a interação com o espaço e com o acervo

de modo virtual (informações visuais, táteis, auditivas, mapas e
maquetes, dentre outras).

Na definição das intervenções para a acessibilidade, devem ser
priorizadas as reversíveis.”
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Normativas e perspectivas do IPHAN para acessibilidade – exemplo de caso

Projeto: A3 Ateliê de Arte Aplicada
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Projeto: A3 Ateliê de Arte Aplicada



Normativas e perspectivas do IPHAN: Projeto de Prevenção e Combate a 
Incêndio e Pânico (PPCIP) – exemplo de caso

Conciliar a prevenção de riscos, normas técnicas de segurança e as intervenções em bens protegidos.

PORTARIA Nº 366, DE 04 DE SETEMBRO DE 2018

Art. 7º No caso de não serem encontradas soluções entendidas como adequadas sob o ponto de vista da preservação 
do bem, podem ser apresentadas medidas complementares mitigadoras, sob consideração dos Corpos de Bombeiros 
locais, tais como: 

a) Controle de população de acordo com unidades de passagem disponíveis; 

b) Aplicação de material retardante de chamas; 

c) Controle de fumaça; 

]d) Sistemas de gases inertes ou chuveiros automáticos; 

e) Brigada de incêndio; 

f) Consideração de portas secundárias; 

g) Sistema de alarme, detecção e combate a incêndio; 

h)Instalação de hidrantes públicos próximo à edificação; 

i) Outras aplicáveis.



Normativas e perspectivas do IPHAN: Projeto de Prevenção e Combate a 
Incêndio e Pânico (PPCIP) – exemplo de caso

1.13 Escadas e Rampas

1.13.1 No caso de impossibilidade da adequação das escadas e rampas devido ao elevado comprometimento dos 
critérios de preservação, deverão apresentadas medidas mitigadoras, a serem avaliadas pelo Corpo de 
Bombeiros / IPHAN. 

1.13.2Escadas e rampas existentes, com condições estruturais íntegras, ainda que constituídas de madeira, 
estando preservada sua funcionalidade, serão consideradas como elemento utilizável, observando as 
orientações aplicáveis deste documento, como largura mínima, corrimão e guarda corpo.

1.13.3Escadas e rampas existentes que não compõem a rota de fuga não necessitam ser adequadas à norma, 
mas a garantia de segurança deve ser verificada pelo responsável pelo uso. 

1.13.4Nas escadas e rampas monumentais poderá ser dispensada a obrigatoriedade de corrimãos, desde que 
justificada a impossibilidade de reversibilidade com a introdução desse elemento. Deve ser evitada neste caso 
sua utilização como rota de fuga..



Normativas e perspectivas do IPHAN: Projeto de Prevenção e Combate a 
Incêndio e Pânico (PPCIP) – exemplo de caso

7.5 Em edificações tombadas individualmente, a tubulação do sistema de hidrantes não precisa 
obrigatoriamente ser pintada na cor vermelha, porém, deve ter algum tipo de identificação nos pontos visíveis, 
como exemplo, a palavra “hidrante”, escrita através de pintura indelével, plaqueta ou etiqueta. Recomenda-se 
que o projetista busque a melhor solução técnica. O mesmo critério se aplica a tubulações externas às 
edificações, independente do nível de tombamento. 

Em edificações tombadas individualmente, os abrigos de hidrantes não precisam obrigatoriamente ser pintados 
na cor vermelha, porém, deve ser sinalizados e suas tampas devem possuir a escritura “incêndio”. Recomenda-
se que o projetista busque a melhor solução técnica. O mesmo critério se aplica a abrigos externos às 
edificações, independente do nível de tombamento. 

7.7 Caso seja exigido sistema de hidrantes, em construções de adobe ou pau a pique, será obrigatória a 
instalação externa, cobrindo toda a área da edificação. O reservatório a ser instalado não deve comprometer a 
estrutura da edificação, podendo ser enterrado ou adotado outra solução que garanta a preservação do bem. 
Devem ser utilizados jatos reguláveis no modo de nebulização para evitar danos estruturais.



Normativas e perspectivas do IPHAN: Projeto de Prevenção e Combate a 
Incêndio e Pânico (PPCIP) – exemplo de caso

14 INSPEÇÃO VISUAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

14.1 As edificações deverão ser inspecionadas quanto às suas instalações elétricas, que devem atender às prescrições da NBR 5410 e
das concessionárias de energia. 14.2 A inspeção visual exigida por esta portaria não significa que a instalação atenda a todas as 
prescrições técnicas estabelecidas e legislações pertinentes da área elétrica. A inspeção visual restringe-se a verificação das 
características das instalações quanto à segurança das pessoas e da edificação contra possíveis situações de choques elétricos e 
de riscos de incêndio. 

14.3 Deve ser inspecionada toda a instalação elétrica, inclusive no entreforro e entrepiso, quando possível. Na impossibilidade de
ordem arquitetônica, artística e/ou estrutural, esta deve ser justificada em laudo incorporado ao processo de aprovação. 

14.4 O laudo deve conter quesitos de orientações básicas sobre uso, manutenção e conservação das instalações elétricas. 

14.5 Deve constar, no laudo, firma do proprietário ou responsável pelo uso. 

14.6 Cabe ao proprietário ou ao responsável pelo uso do imóvel a manutenção e a utilização adequada das instalações elétricas. 

14.7 O laudo e ART da inspeção devem ser apresentados junto à documentação do projeto a ser avaliado pela autarquia. 

14.8 As instalações elétricas durante período de intervenção de restauro deverão ser avalizadas por profissional habilitado, com a
devida ART.
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