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Resumo 

 
O objetivo geral desta Dissertação foi introduzir o conceito ”Qualidade” na discussão sobre a Gestão 
da Conservação de sítios históricos, e os específicos foram: elaborar uma Proposta de Norma para a 
gestão desses sítios, baseada nas Normas ISO, e, avaliar abordagens de gestão da Conservação 
baseados na metodologia do CECI. Primeiramente, houve a definição dos termos “Qualidade” e 
“Conservação”, depois do conceito de Qualidade para a gestão da Conservação. Em seguida, houve 
a conexão entre formato e lógica da Qualidade contidos nas normas NBR ISO 9001 e 14001, e as 
recomendações relativas à gestão da Conservação presentes nas Cartas Patrimoniais, no “Modelo 
CECI” e no livro“Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites”.  Assim, foi elaborada 
a versão preliminar da Proposta de Norma. Análises comparativas entre essa e uma proposta de 
modelo de gestão para o Sítio Histórico de Olinda, bem como entre ela e a situação atual do sistema 
de gestão do Sítio Histórico do Bairro do Recife, possibilitaram sua revisão, e a elaboração da versão 
final da mesma. Com base na aplicação da Proposta de Norma nos dois sítios históricos, foi possível 
concluir que o conceito da Qualidade foi introduzido no campo da Gestão da Conservação, que foi 
elaborada uma Proposta de Norma para a gestão que é específica para Conservação de sítios 
históricos, e que a Proposta de Norma é viável operacionalmente. 
 

 

Abstract 

 
The overall purpose of this paper was to introduce the term "Quality" in the discussion concerning the 
conservation's management of historical sites. The specific objectives included the development of a 
Proposal of Standard to the management of these sites, based upon the ISO Standards, and the 
evaluation of different approaches of the conservation's management based upon the CECI 
methodology. Firstly, the terms "Quality" and "Conservation", and the concept of Quality to the 
Conservation's management, were defined. Secondly, the form and logic of the Quality existing in the 
standards NBR ISO 9001 and 14001, and  the recommendations related to the Conservation's 
management contained in the Heritage Charters, in the “CECI’s Model”, and in the book 
“Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites”, were conected. Then the preliminary 
version of the Proposal of Standard was elaborated. The comparative analysis between this 
preliminary version and a proposal of management model to the Olinda’s historic site, as well as 
between the preliminary version of the Proposal of Standard and the real conditions of the 
management system of the Bairro do Recife’s historic site, made the revision and elaboration of its 
final version feasible. Based upon the application of the Proposal of Standard to the two historical 
sites, it was concluded that it was possible to introduce the concept of Quality in the field of 
conservation's management, it was elaborated a Proposal of Standard, which is specific to the 
conservation of historical sites, and that this Proposal of Standard is operationally viable. 
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1. Introdução 

 

1.1  Justificativa 
 

A partir do final do século XX, a quantidade e a extensão da circulação de 

informações aumentou consideravelmente e, como conseqüência ocorreram mudanças nas 

condições políticas, sociais e econômicas das cidades e das sociedades que habitam esses 

espaços. Por um lado, essas mudanças tornaram o patrimônio contido nas cidades mais 

vulnerável às ameaças, que são geradas pelas transformações, e por outro, fez crescer a 

consciência sobre a importância da conservação desse patrimônio. A destruição dos bens 

patrimoniais de uma sociedade pode gerar a perda da continuidade cultural da mesma e da sua 

capacidade de reconhecer os valores culturais do seu patrimônio. A Conservação de bens 

patrimoniais não é uma novidade na história da evolução das sociedades. Até o final da 

década de 1960, ela se dava por meio de intervenções de restauração, de reconstrução, de 

adaptação, entre outras. Porém, a partir desse momento, discussões sobre experiências de 

implantação de projetos de Conservação, em várias cidades ao redor do mundo, fizeram com 

que o termo “Conservação” se tornasse robusto de tal maneira que, atualmente, ele pode ser 

entendido como uma abordagem da gestão e do planejamento das cidades e dos territórios, 

que adota uma perspectiva multi-referencial (econômica, política, cultural, ambiental e físico-

espacial, social, gerencial) relacionada com a proteção do Patrimônio de uma determinada 

urbe, tendo como objetivo a transmissão das mensagens artísticas e humanas contidas nos 

elementos que o compõem, sem que ocorram perdas durante o processo. Dessa maneira, a 
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abordagem da Conservação é reconhecida, desde essa época, como um componente essencial 

no processo de planejamento das cidades, sobretudo das cidades com características históricas 

marcantes (JOKILEHTO, 2002; ZANCHETI, 2004). 

Mesmo que tenham ocorrido avanços no que se refere ao aumento da consciência 

sobre a importância do patrimônio, a questão central da discussão sobre a Conservação 

continua voltada para a definição de uma maneira de evitar que as transformações, fruto de 

ações públicas e privadas, que implicam na renovação do território homogeneízem-nos. Essa 

questão tem reflexo na constatação de que, mesmo as propostas de sistemas de gestão 

baseadas na abordagem da Conservação implantadas em sítios históricos não possuem 

procedimentos que garantam a eficiência e eficácia de suas ações, ou seja, que garantam a 

qualidade das mesmas (LAPA e ZANCHETI, 2002). 

Visando a diminuição das incertezas quanto ao futuro dos bens patrimoniais, 

submetidos a um sistema de gestão da Conservação dessa natureza, urge a necessidade do 

desenvolvimento de sistemas de gestão da Conservação que unam a abordagem da 

Conservação com o conceito da Qualidade, evitando que os bens patrimoniais sejam 

substituídos em função daqueles processos homogeneizantes e também estabelecendo a 

equidade inter-geracional. Sobretudo em países em desenvolvimento, onde a Conservação não 

é prioridade para a Administração Pública, sendo então destinados menos recursos do que 

seria necessário para que os sítios históricos sejam conservados. A introdução do conceito da 

Qualidade na gestão da Conservação se faz necessária para que os recursos que chegam aos 

órgãos responsáveis pela gestão de espaços históricos sejam utilizados de maneira apropriada, 

evitando perdas tanto financeiras quanto patrimoniais, sendo essas, muitas vezes, 

irreversíveis.  

Tudo isso posto, é possível afirmar que a intenção deste trabalho é contribuir para a 

criação de um “Sistema de Gestão da Conservação” onde os sítios históricos são geridos, com 

base na abordagem da Conservação, ou seja, que eles consigam permanecer, adaptando-se à 

vida contemporânea sem perder sua autenticidade e integridade, e no conceito de Qualidade, 

que, por sua vez, tem como fundamento a melhoria contínua, e a satisfação do cliente, para 

que esse novo esquema, primeiramente, evite a decadência dos sítios históricos, e depois 

prolongue sua vida. Essa contribuição se dará através de uma proposta de norma certificável 

para a gestão da Conservação de sítios históricos. 

Um sistema de gestão da Conservação baseado numa norma dessa natureza 

possibilitará que a gestão da Conservação seja encarada como um processo contínuo. Segundo 

Carrión (2001), uma intervenção, em um centro histórico, tem início, mas não tem fim, isto é, 
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um projeto de reabilitação deve ser uma política de permanente agregação de valor, porque se 

ela for interrompida, a degradação se instala. O mesmo ocorre com a Gestão da Qualidade, 

não adiantando uma empresa se adaptar a um sistema de gestão da Qualidade e, logo depois, 

não realizar as tarefas que possibilitem sua retroalimentação. Se isso acontecer, o sistema está 

fadado ao fracasso.  

Esta Dissertação procurou realizar uma síntese entre o que a Gestão da Conservação 

tem de positivo (que, entre outros aspectos, é possível destacar a busca pela equidade inter-

geracional relativa aos bens patrimoniais); e o que a Gestão da Qualidade apresenta de 

positivo (a ausências de falhas, a eliminação do desperdício, a melhoria contínua, a eficiência 

e eficácia, e, sobretudo, a satisfação do cliente), no que diz respeito à gestão de sítios 

históricos.  

Podem ser vislumbrados alguns benefícios no caso da adoção de um sistema de gestão 

da Conservação, para um sítio histórico, baseado na Qualidade: 

1) EM CURTO PRAZO: a melhoria do aspecto técnico dos projetos, e um debate 

mais profundo e equilibrado entre os atores envolvidos na gestão dos sítios 

históricos; 

2) EM MÉDIO PRAZO: o monitoramento e avaliação dos resultados das Ações de 

Conservação supra interesses locais, grupos de pressão e grupos produtores de 

conhecimento; 

3) EM LONGO PRAZO: a geração de visibilidade e de valores para sítios 

históricos, permitindo que seus gestores atraiam um maior número de investidores 

e aumentem as opções de financiamento para projetos nessas áreas. 

 

1.2 Objeto de Estudo e Recorte Temporal 
 

O objeto de estudo desta Dissertação é o processo de gestão da Conservação de sítios 

históricos. Foram selecionados para avaliação os processos de gestão dos sítios históricos de 

Olinda e do Bairro do Recife, com recorte temporal que vai desde o final da década de 1970, 

quando os conceitos de preservação começaram a passar por mudanças no Brasil, e os 

primeiros projetos de preservação foram elaborados e implantados nesses dois sítios 

históricos, cuja gestão merece destaque dentro do cenário do Estado de Pernambuco, até os 

dias atuais. 
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1.3 Objetivos 
 

O objetivo geral desta Dissertação é introduzir o conceito da Qualidade na discussão 

sobre a Gestão da Conservação de sítios históricos. E os específicos são: (1) elaborar uma 

Proposta de Norma Certificável para a gestão da Conservação de sítios históricos baseada nas 

Normas ISO que abordam o conceito da Qualidade, e; (2) avaliar abordagens de gestão da 

Conservação baseadas na metodologia do CECI, através da aplicação da Proposta de Norma 

nos sistemas de gestão dos sítios históricos de Olinda e do Bairro do Recife. 

 

1.4 Escolha Metodológica, Métodos Utilizados e Estrutura da Dissertação 
 

Existiam, pelo menos, dois métodos a serem utilizados para atingir os objetivos deste 

trabalho. O método empírico, consistiria numa extensa e profunda análise das estruturas dos 

sistemas de gestão da Qualidade presentes nas Normas NBR ISO1, e da avaliação de 

experiências de gestão da Conservação, as quais poderiam ser encontradas tanto em 

experiências práticas realizadas nos sítios históricos, quanto nas Cartas Patrimoniais, que são 

documentos de natureza conclusiva elaborados após Encontros Internacionais sobre 

Patrimônio Mundial, que contêm recomendações sobre como gerir tais bens. Os resultados 

dessas análises e avaliações tornariam possível a identificação das características comuns 

existentes nesses sistemas de gestão, e das contribuições que os sistemas de gestão da 

Qualidade poderiam fornecer aos sistemas de gestão da Conservação, e vice-versa.  

Já o método dedutivo consistiria em análises que abordariam sistemas de gestão da 

Conservação, e sistemas de gestão da Qualidade, buscando encontrar suas características 

processuais, metodológicas, com o propósito de utilizá-las para atingir os objetivos da 

Dissertação. O método escolhido foi o dedutivo, uma vez que, no momento da elaboração 

deste trabalho, não havia disponibilidade de literatura sobre sistemas e gestão da 

Conservação, nem sobre experiências de avaliação desses sistemas, já que são abordagens 

incipientes. 

Esta Dissertação está estruturada em seis capítulos elaborados através de pesquisa 

bibliográfica e análise comparativa, que foram resultado de oito etapas, as quais descrevem o 

caminho metodológico percorrido até a conclusão do trabalho. 

                                                 
1 As Normas NBR ISO que tratam dos conceitos de gestão de sistemas e de Qualidade, são as Normas NBR ISO 9001 e 
14001. 
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O primeiro capítulo introduz o assunto ao leitor, apresentando o suporte conceitual e a 

metodologia utilizada durante a elaboração do trabalho, bem como a justificativa, os 

objetivos, o objeto, o recorte temporal e a estrutura da Dissertação. 

Numa primeira etapa, foram feitas pesquisas bibliográficas que, de uma maneira geral, 

procuraram definir os pilares conceituais deste trabalho. A primeira pesquisa bibliográfica 

objetivou tratar do caminho percorrido pelo campo da Administração de Empresas até o 

desenvolvimento do conceito da Qualidade, cujos resultados permitiram o desenvolvimento 

do Capítulo 2, que se chama “Gestão e Qualidade”. Outra pesquisa bibliográfica abordou o 

campo de conhecimento da Conservação Urbana, objetivando apresentar as modificações 

ocorridas nessa abordagem, e seu relacionamento com a Gestão Pública, que resultou na parte 

inicial do Capítulo 3, cujo título é “Gestão Urbana e Conservação Urbana”. 

O cumprimento do objetivo da segunda etapa, que foi a definição do conceito da 

Qualidade para a gestão da Conservação de sítios históricos, possibilitou a continuidade da 

pesquisa, pois se não fosse possível introduzir o conceito da Qualidade na gestão da 

Conservação, o restante da pesquisa não teria mais sentido.  

 A terceira etapa incluiu uma outra pesquisa bibliográfica, que enfocou os 

desdobramentos práticos do conceito de Qualidade e da abordagem da Conservação, que são 

as Normas NBR ISO 90012 e NBR ISO 140013, no que diz respeito à Qualidade, e; as Cartas 

Patrimoniais, e o livro “Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites”4, no que 

diz respeito à Conservação. Essa pesquisa tornou possível a concatenação do formato e da 

lógica do conceito da Qualidade, com as recomendações relativas ao patrimônio. Dessa 

maneira, os Capítulos 2 e 3 foram finalizados. 

 A quarta etapa consistiu na elaboração da versão preliminar da Proposta de Norma, 

que utilizou como subsídios todos os resultados obtidos até esse momento da elaboração.  

Na quinta etapa, foi realizada mais uma pesquisa bibliográfica, dessa vez sobre os 

sítios históricos de Olinda e do Bairro do Recife, que enfocou, sobretudo, a história da gestão 

desses sítios históricos, bem como a proposta de Plano de Gestão da Conservação elaborada 

pelos alunos do Programa ITUC/BR5, do ano de 2002, no caso do Sítio Histórico de Olinda, 

e; a situação atual da gestão do sítio histórico levantada pelos alunos do mesmo curso, sendo 
                                                 
2 ABNT. NBR ISO 9001: Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos. Rio de Janeiro, 2000. 
3 ABNT. NBR ISO 14001: Sistema de Gestão Ambiental – especificações com diretrizes para uso. Rio de Janeiro, 1996. 
4 FEILDEN, B. M., JOKILEHTO, J. Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites. Rome: ICCROM, 1993. 
5 O programa ITUC/BR é uma iniciativa de treinamento a distância no campo da conservação integrada urbana e territorial, 
promovido pelo CECI, no Brasil. É um curso reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), pelo World Heritage Centre (UNESCO) e pelo International Centre for the Study of the Preservation and 
Restoration of the Cultural Property (ICCROM). Sendo seu objetivo formar gestores da conservação urbana e territorial, de 
áreas urbanas consolidadas de interesse do patrimônio cultural, especialmente de centros históricos (CECI, 2004). 
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que do ano de 2004, no caso do Sítio Histórico do Bairro do Recife, com vistas à avaliação 

desses sistemas quanto à Qualidade, e à possibilidade de adoção por partes dos responsáveis 

por sua gestão de uma Norma de natureza semelhante a da versão preliminar da Proposta de 

Norma. Foi realizada também uma entrevista com o coordenador da Diretoria de Patrimônio 

da Secretaria de Patrimônio, Ciência e Cultura do Município de Olinda. Assim, foi concluída 

a primeira parte do Capítulo 5 deste trabalho denominado de “Aplicação da Proposta de 

Norma em Sistemas de Gestão da Conservação”.  

Na sexta etapa, houve aplicação da versão preliminar da Proposta de Norma por meio 

de análises comparativas. Nessas análises, de um lado tinha-se a versão preliminar da 

Proposta de Norma, e do outro, a proposta de Modelo de Gestão da Conservação para o Sítio 

Histórico de Olinda, no primeiro caso, e; no segundo caso, de um lado, novamente a versão 

preliminar da Proposta de Norma, e do outro a situação atual da gestão do Sítio Histórico do 

Bairro do Recife. Essas análises comparativas possibilitaram a finalização do Capítulo 5, bem 

como a identificação de falhas e lacunas na versão preliminar da Proposta de Norma, as quais 

puderam ser solucionadas na etapa seguinte. 

A etapa sete consistiu na revisão da versão preliminar da Proposta de Norma, onde se 

recorreu também aos resultados das etapas 1, 2 e 3 do caminho metodológico percorrido por 

este trabalho. 

Já a oitava e última etapa da elaboração desta Dissertação objetivou a elaboração da 

versão final da Proposta de Norma, a qual incorporou as soluções encontradas para as falhas e 

lacunas identificadas na etapa anterior. O resultado dessa etapa está presente no Capítulo 4 

desta Dissertação chamado de “Proposta de Norma”. Ele contém o produto desta Dissertação, 

que é a Proposta de Norma Certificável para Gestão da Conservação de Sítios Históricos com 

os requisitos de Qualidade para Planos de Gestão da Conservação e para Procedimentos de 

Gestão da Conservação, bem como os comentários necessários para facilitar o entendimento 

quanto à elaboração da mesma.  

E, finalmente foi elaborado o Capítulo 6, que diz respeito às conclusões do trabalho, 

resultado de todas as análises realizadas durante o desenvolvimento da Dissertação, sobretudo 

aos exercícios realizados nos capítulos 4 e 5. Esse capítulo ainda apresenta recomendações 

para trabalhos futuros e as dificuldades enfrentadas durante o desenvolvimento deste trabalho.   
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2. Gestão e Qualidade 

 

2.1 Histórico e Definições 
 

2.1.1 Histórico e Definições da Administração 

 

A palavra administração, que vem do latim “administratione”, significa “função que se 

desenvolve sob o comando de outro, um serviço que se presta a outro” (CHIAVENATO, 

1987, p. 3). Modernamente, ela pode significar “função de administrador, gestão, gerência”6. 

A palavra gestão, que também vem do latim “gestione”, significa ato de gerir; gerência; 

administração7. Portanto, no campo de conhecimento da Administração de Empresas, essas 

palavras são sinônimas. O objetivo deste item é explicar o caminho que a administração, ou 

                                                 
6 ADMINISTRAÇÃO. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da 
língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 53. 
7 GESTÃO. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua 
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 985. 
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gestão das empresas, percorreu até o momento em que se desenvolveu o conceito de 

Qualidade, o qual, juntamente com a Conservação Urbana, são os pilares conceituais deste 

trabalho. 

A tarefa da administração, ou da gestão, como é mais conhecida nesse início de século, 

é “interpretar os objetivos da empresa e transformá-los em ação empresarial através de 

planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as 

áreas e em todos os níveis da empresa” (CHIAVENATO, 1987, p. 3). O termo “gestão” 

sofreu, ao longo de sua trajetória, um grande aprofundamento de seu significado, e uma 

ampliação de seu objeto de estudo. Esses fenômenos podem ser vistos através da história da 

“Teoria da Administração”, que é relativamente recente, tendo tido início no começo do 

século XX, preocupada em resolver problemas concretos e imediatos existentes nas empresas. 

Essa trajetória pode ser resumida em cinco fases que, embora distintas, se superpõem 

(CHIAVENATO, 1987).  

A primeira fase teve como expoente o engenheiro norte-americano Frederick W. 

Taylor (1856-1915) que, objetivando melhorar a eficiência do trabalho, desenvolveu um 

estudo sobre tempos e ritmos das tarefas realizadas nas indústrias. Por ter racionalizado os 

movimentos dos trabalhadores dentro do processo produtivo, essa fase se caracterizou pela 

ênfase nas tarefas. Taylor é considerado o fundador da “Administração Científica”, 

abordagem que objetiva tornar a Administração uma ciência, e que se caracterizou por ser 

mecanicista e limitada, na medida em que concentrava esforços em ações feitas pelo operário 

e não pela empresa. No entanto, é inegável que Taylor tenha obtido êxito, visto que, através 

do seu raciocínio, ele implementou mudanças no processo produtivo que, até os dias de hoje, 

estão presentes nas empresas, tais como: separação definitiva entre o planejamento, a 

concepção e a direção do trabalho, que ficavam sob a responsabilidade da empresa, e a 

execução propriamente dita, entregue aos trabalhadores; aumento da eficiência e da 

produtividade através do incentivo salarial; especialização do trabalhador ao longo da linha de 

produção, ou seja, ele deixou de participar, de forma integral, do processo de produção; 

preocupação com a padronização das máquinas, dos equipamentos e dos materiais com vistas 

à redução do desperdício (CHIAVENATO, 1987). 

A segunda fase da história da Teoria da Administração se caracterizou pela ênfase na 

estrutura organizacional, ou seja, nessa fase administrar era planejar e organizar a estrutura de 

órgãos e de cargos que compõem a empresa. Essa postura tentava preencher a lacuna deixada 

pela abordagem anterior, e refletia o primeiro movimento de ampliação do objeto de estudo da 

Teoria da Administração. Essa fase se caracterizou por ter três abordagens relacionadas à 
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estrutura organizacional, sendo elas: (1) Teoria Clássica: cujo precursor foi Henri Fayol 

(1841-1925), que procurou dar uma visão, ao mesmo tempo sintética e universal, à 

administração. Ela se caracterizou por ter um caráter prescritivo e normativo, identificando as 

seis funções básicas de uma empresa: técnica, comercial, financeira, de segurança, contábil e 

administrativa. Nessa última, estão inseridos os chamados elementos da administração que 

são: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Tais elementos quando em conjunto, 

compõem o processo administrativo, estando presentes em qualquer trabalho do administrador 

e em todos os níveis hierárquicos de qualquer empresa. Fayol também identificou os 

princípios gerais da administração, o que a caracterizava, cada vez mais, como uma ciência. 

Até os dias atuais, esses princípios são levados em conta na gestão das empresas. São eles: 

princípio da divisão do trabalho, da autoridade e responsabilidade, da unidade de comando, da 

hierarquia, da departamentalização e da coordenação; (2) Teoria da Burocracia: teve em 

Max Weber (1864-1920) seu grande pensador. Tecnicamente, o termo “burocracia” significa 

identificar certas características da organização formal, voltada para a racionalidade e para a 

eficiência. É possível destacar algumas dimensões características dessa abordagem, que são: 

formalização das rotinas e procedimentos, divisão do trabalho, princípios da hierarquia, 

impessoalidade, competência técnica, separação entre propriedade e administração e 

profissionalização do funcionário. No entanto, essa abordagem se caracterizou por esperar do 

operário um comportamento ideal, que não se refletiu na realidade, fato que fez com que 

ocorressem disfunções, as quais, talvez, tenham dado ao termo burocracia o sentido negativo 

que carrega até os dias de hoje. Essas disfunções seriam: despersonalização do 

relacionamento entre os participantes das empresas; internalização das diretrizes, ou seja, o 

funcionário passa a se preocupar mais em cumprir as regras do que em fazer seu trabalho, uso 

da categorização como técnica do processo decisório, excesso de formalismo e de papelório, 

exibição de sinais de autoridade, preocupação excessiva com a conformidade com as regras e 

regulamentos da organização, propensão dos funcionários a se defenderem de pressões 

externas e resistência a mudanças; (3) Teoria Estruturalista, que se desenvolveu devido às 

limitações impostas pelo modelo burocrático e introduziu aspectos das abordagens clássica e 

humanística. O resultado foi uma abordagem múltipla e abrangente, que representou a 

transição e a expansão pela qual passava o objeto da Teoria da Administração 

(CHIAVENATO, 1987). 

Na terceira fase, administrar significava, sobretudo, lidar com as pessoas que 

compunham as organizações. Essa fase também é chamada de abordagem humanística e 

apresentou duas vertentes: (1) Escola das Relações Humanas, que representou uma reação 
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contra a ênfase no trabalho programado, no controle hierárquico rígido e no alto grau de 

especialização do trabalhador, típicos da Teoria Clássica. Essa abordagem se caracterizou 

pelo “esforço pioneiro de humanização das empresas por meio da ênfase na organização 

informal, na formação de grupos sociais, nas comunicações, na motivação, na liderança, nas 

abordagens participativas e, sobretudo, na preocupação com a satisfação no trabalho” 

(CHIAVENATO, 1987, p.16); (2) Teoria Comportamental: surgiu em 1947, com o trabalho 

de Herbert Simon, que desenvolveu a teoria das decisões, na qual ele afirmava que a decisão é 

muito mais importante que a execução que a sucede. Dessa maneira, a empresa foi encarada 

como um sistema de decisões, onde as pessoas “percebem, sentem, decidem e agem, 

definindo seus comportamentos frente às situações com que se deparam” (CHIAVENATO, 

1987, p. 17). Essa abordagem se caracterizou por potencializar as motivações individuais para 

reduzir os conflitos entre os objetivos organizacionais e os objetivos individuais 

(CHIAVENATO, 1987). 

A quarta fase da história da Teoria da Administração se caracterizou por ser uma fase 

onde administrar significava lidar com a tecnologia de maneira a extrair dela a máxima 

eficiência possível. Assim, o raciocínio tecnológico implementado possibilitou o aumento do 

nível de complexidade das empresas, cujos reflexos podem ser sentidos até os dias de hoje 

(CHIAVENATO, 1987). 

A quinta fase se delineou depois da Teoria da Contingência, a qual afirma que não há 

uma única “melhor maneira” de organizar uma empresa, pelo contrário, as características 

estruturais da empresa dependem das características ambientais que a circundam, o que 

ampliou, definitivamente, o espectro do objeto de estudo da Administração, que passou a ser 

as empresas e os ambientes em que estão envolvidas (CHIAVENATO, 1987). 

Apesar de cada uma dessas abordagens ter surgido como uma resposta aos problemas 

empresariais da época, todas elas se aplicam às situações atuais, o que demonstra o alto nível 

de complexidade que a ciência da administração atingiu. A conjuntura na qual as 

organizações operam, na atualidade, possui algumas características que são marcadas, 

principalmente, pelo aumento do mercado, da concorrência e pela sofisticação da tecnologia. 

Essas características, além de causar impactos nas estruturas organizacionais, influenciam 

questões como o aumento do risco e dos custos financeiros das operações, fatos que obrigam 

as organizações a terem estruturas flexíveis e capazes de mudar com agilidade, de acordo com 

as circunstâncias e contingências ambientais. Enfim, as organizações têm que ser, cada vez 

mais, eficientes, ou seja, elas têm que obter melhores resultados, utilizando cada vez menos 

recursos. A conjuntura formada pela internacionalização do mundo dos negócios, 
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proporcionada pelo fenômeno da Globalização8 e pelo progresso das comunicações, causou 

fortes impactos na estrutura e no comportamento das organizações. Elas passaram a ter, e a 

buscar, visibilidade internacional com vistas à ampliação de seus mercados, uma vez que a 

eficiência produtiva, conquistada em outras fases da administração, tornou os mercados 

nacionais insuficientes para escoar a sua produção. Dessa maneira, elas organizaram suas 

linhas de produção de modo flexível e descentralizado e ampliaram suas atividades 

internacionais, descentralizando as decisões, por meio da criação de subsidiárias em territórios 

estrangeiros (CHIAVENATO, 1987).  

Ao final desse item, é possível concluir que, a partir do final dos anos 30, do século 

XX, a questão da Qualidade adquiriu uma importância que até então não possuía. Três fatores, 

certamente, contribuíram para isso: (1) o aumento do interesse das indústrias ligadas à área de 

defesa dos países mais desenvolvidos da época, em ganhar mercados localizados além de suas 

fronteiras, forçando-as a atrair compradores oferecendo produtos e preços competitivos; (2) a 

exigência, por parte dos mercados mais procurados, de determinadas características nos 

produtos para que esses pudessem ser consumidos em seu território, fato que fez com que 

produtos “baratos e ruins” fossem recusados por alguns mercados; (3) a adoção do processo 

descentralizado, que se caracteriza pela pulverização da linha de produção de determinados 

produtos, objetivando a diminuição de custos, o que tornou relevante, para essa nova maneira 

de produzir, tanto a padronização do produto final, quanto dos processos produtivos. Segundo 

Juran (1991), esses três fatores e seus desdobramentos transformaram a Qualidade em um 

elemento crucial para o comércio internacional e, também, para as questões relativas à defesa, 

à segurança e à saúde humanas, bem como para a proteção do meio ambiente (JURAN, 1991). 

 

2.1.2 Histórico e Definições da Qualidade 

  

Desde meados dos anos 1920, quando tiveram início as discussões e descobertas a 

respeito da Qualidade, seu conceito esteve diretamente associado ao conceito de Eficiência. 

Nessa época, o professor e estatístico norte-americano W. A. Shewhart postulou, em seus 

estudos, a necessidade de utilizar, nas indústrias, o ciclo Specify-Product-Inspect (especificar-

fazer-inspecionar). Esse fato abriu caminho para os estudos sobre o “controle de qualidade 
                                                 
8 O termo Globalização diz respeito a um “processo típico da segunda metade do séc. XX que conduz à 
crescente integração das economias e das sociedades dos vários países, especialmente no que toca à 
produção de mercadorias e serviços, aos mercados financeiros, e à difusão de informações” 
(GLOBALIZAÇÃO. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da 
língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999,  p. 991). 
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estatístico”, como ficou conhecido, mais tarde, o trabalho de W. E. Deming, que foi um dos 

alunos de Shewhart. Deming se destacou ao participar ativamente, no Japão, do 

desenvolvimento dos estudos sobre a Qualidade, no pós-guerra. Nessa época, ele 

complementou o ciclo desenvolvido por seu professor, criando o ciclo P-D-C-A, que significa 

planejar-fazer-controlar-agir corretivamente (plan-do-check-act). Esse ciclo pode ser 

considerado como o método geral para lidar com a Qualidade, funcionando como um dos 

pilares de muitos sistemas de gestão da Qualidade, até os dias atuais, como, por exemplo, do 

sistema de gestão da Qualidade sugerido pela NBR ISO 9001: 2000. A ligação entre os 

conceitos de Qualidade e Eficiência pode ser percebida no fato de que, nos estudos sobre 

Qualidade, se buscavam respostas para a necessidade do aumento da eficiência na produção, 

embora esses estudos fossem intitulados de “Estudos de Controle da Qualidade”. Até aquele 

momento, entre as décadas de 1930 e 1940, a Qualidade exigida pelos mercados de consumo 

estava diretamente relacionada aos preços. Em outras palavras, “preços bons, produtos bons”, 

que, por sua vez, estavam relacionados à eficiência das indústrias, ou seja, quanto mais 

eficiente uma indústria fosse, com relação à produção de determinado produto, menores 

seriam seus preços, uma vez que tinham ocorrido menos perdas, desperdícios e retrabalho9, 

em seu processo produtivo. Esse contexto configurou o primeiro “momento” do conceito da 

Qualidade (ISHIKAWA, 1993; MARANHÃO, 2001; ABNT, 2000). 

As condições impostas pelo evento da Segunda Guerra Mundial foram uma 

oportunidade para que os industriais norte-americanos, sobretudo os ligados às indústrias 

bélicas, alterassem a lógica que organizava os sistemas produtivos, até aquele momento. 

Aquele modo de produzir não atendia mais às exigências da produção daquele período. 

Motivada pelo rentável e poderoso mercado que a sustentava, a indústria bélica norte-

americana introduziu, em suas atividades, o chamado “controle da qualidade estatístico”. Ela 

conseguiu aplicar em seus processos produtivos o que vinha sendo discutido por engenheiros 

e cientistas sobre Eficiência e, dessa maneira, produziu suprimentos militares mais baratos e 

em grande quantidade, fazendo com que a produção do período de guerra fosse considerada 

muito satisfatória em termos quantitativos, qualitativos e econômicos (ISHIKAWA, 1993).  

É preciso salientar que a indústria bélica foi de suma importância para o 

desenvolvimento das chamadas técnicas de “controle da Qualidade”, que, na realidade, 

                                                 
9 Palavra ainda não registrada na língua portuguesa, porém utilizada por aqueles que lidam com o 
campo de conhecimento da Administração de Empresas, significando trabalhar de novo, no sentido de 
refazer o trabalho no caso de ter sido verificada alguma não conformidade quando esse trabalho foi 
feito pela primeira vez. 
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buscavam aumentar os níveis de eficiência das indústrias, através do aumento da produção e 

da diminuição dos custos. As evidências mostram que a indústria bélica tinha interesse 

particular em aumentar seus níveis de eficiência, uma vez que seus produtos tinham alto grau 

de periculosidade durante sua produção e não podiam falhar quando usados. Dessa maneira, o 

controle da Qualidade deixou de medir a eficiência através do desempenho da indústria e do 

preço do produto, e passou a valorizar o produto por suas características internas, o que 

configurou a primeira mudança significativa no conceito da Qualidade. Assim, a Qualidade 

nas indústrias passou a ser definida como “a totalidade das peculiaridades e das características 

de um produto ou serviço relacionadas com sua capacidade de satisfazer necessidades 

declaradas ou implícitas” (HUTCHINS, 1994, p. 2). Esse novo raciocínio sobre a Qualidade 

delineou o segundo momento do conceito da Qualidade (HUTCHINS, 1994). 

Até o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão, país que também se destacou na 

história do desenvolvimento do conceito da Qualidade, ainda vivia a “era dos produtos 

baratos e ruins”. O controle da Qualidade que conheciam ainda estava totalmente baseado na 

atividade da inspeção10, diferentemente dos EUA. Quando os EUA ocuparam a ilha japonesa, 

e o período de conflitos se encerrou, encontraram um sistema de comunicação problemático e 

tecnologicamente defasado. Diante disso, os militares norte-americanos introduziram seu 

sistema de controle da Qualidade nas indústrias de telecomunicações japonesas, sendo esse o 

marco inicial para os estudos sobre a Qualidade no Japão. No entanto, esse país tinha outros 

motivos para desejar, e aceitar, as melhorias nos seus processos produtivos. Naquele período, 

o Japão enfrentava as dificuldades impostas pelo pós-guerra e sua população vivia momentos 

de muitas privações, adicionando-se a isso o fato de que o Japão era um país desprovido de 

abundantes riquezas naturais, as quais era obrigado a importar. Dessa maneira, ele tinha que 

equilibrar sua balança comercial exportando o máximo possível de sua produção. Porém, para 

competir no mercado internacional, naquele momento, já não bastava que seus produtos 

tivessem preços competitivos: eles tinham, também, que ser produtos de Qualidade. O grande 

mérito japonês foi enxergar, na adoção do sistema de controle da Qualidade norte-americano, 

uma dupla oportunidade. De um lado, ele tinha nas mãos a possibilidade de expandir seus 

mercados e assim melhorar a qualidade de vida de seu povo, e de outro, ele introduzia nas 

suas indústrias a visão de que a Qualidade era um diferencial no produto fabricado. É 

justamente nessa época, que ocorre o “descolamento” da discussão sobre a Qualidade dos 

assuntos de defesa e de segurança dos governos (ISHIKAWA, 1993). 
                                                 
10 A atividade da inspeção aponta falhas em um produto ao final do seu processo de produção, mas 
não possui mecanismos que resolvam os problemas que causaram as falhas (ISHIKAWA, 1993). 
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No início da década de 1960, os empresários e especialistas norte-americanos da área 

de defesa verificaram que seguir padrões nacionais e internacionais de produção não era 

suficiente para obter produtos com Qualidade. Surgiram, então, propostas de gestão da 

Qualidade que objetivavam o atendimento às exigências dos consumidores. Nessas propostas, 

o conceito de Qualidade passou a incorporar os requisitos dos clientes, e seu objetivo passou a 

ser satisfazê-los. A Qualidade foi, então, definida como “a previsão e a superação das 

expectativas do cliente” (HUTCHINS, 1994, p. 2; ISHIKAWA, 1993). 

Atualmente, aqueles que discutem o conceito da Qualidade, embora em alguns 

momentos tenham opiniões distintas sobre determinados aspectos da Qualidade, têm 

reconhecido a importância em satisfazer, também, as expectativas dos fornecedores e da 

comunidade à qual uma Organização pertence, além das demandas dos empregados, da 

gerência e dos acionistas da mesma. Isso fez com que o escopo do conceito de Qualidade 

incorporasse elementos como “a melhoria da vida no trabalho, a promoção da diversificação 

de funções, melhoria das condições ambientais, facilitação do comércio e realce da 

competitividade” (HUTCHINS, 1994). 

Diante desses cenários, é possível concluir que as descobertas mais recentes sobre o 

conceito da Qualidade não negaram as anteriores, pelo contrário, as novas idéias incorporam 

as antigas. Isso faz com que, hoje, a Qualidade, apesar de ainda ser um conceito com 

múltiplos significados, tenha seu uso “dominado por dois desses significados: (1) a qualidade 

consiste nas características do produto, que vão ao encontro das necessidades dos clientes, e 

dessa forma, proporcionam a satisfação em relação ao produto; (2) a qualidade é a ausência de 

falhas” (JURAN, 1991, p.11). 

Em suma, o conceito de Qualidade, nesses quase setenta anos de estudos e discussões, 

passou de fator não exigido, quando o importante eram os preços baixos, para fator 

diferencial, quando países como os EUA e o Japão ganharam mercados, sobretudo os 

internacionais, devido à alta Qualidade que seus produtos tinham e, finalmente, passou a ser 

um pré-requisito para estar nos mercados. Ou seja, um produto ou serviço tem Qualidade, 

quando atende às necessidades e às expectativas do seu consumidor, enfim, quando tem um 

preço adequado, quando há facilidade de aquisição, quando ele desempenha as características 

que promete, etc. Essas expectativas, que geralmente estão expressas nas especificações do 

produto, estão continuamente evoluindo, o que obriga a organização que o produz a, também, 

evoluir. Isso estabelece o terceiro momento do conceito de Qualidade, que certamente não 

será o último, visto que a quantidade de estudos e de adesões à nova forma de pensar e de 

“fazer” Qualidade dentro das organizações somente tem crescido nos últimos anos. 
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2.2 Gestão da Qualidade 
 

Paralelamente à trajetória do conceito de Qualidade, ocorreu um salto qualitativo 

relacionado à sua gestão dentro das organizações. Ele se deu quando a Qualidade11 foi 

definida como o resultado do trabalho de todos os departamentos. Dessa forma, cada 

departamento teria um conjunto de atividades, através das quais eram buscados níveis de 

excelência cada vez maiores dentro do processo produtivo. Esse conjunto de atividades ficou 

conhecido como “Função Qualidade”, a qual deveria ser executada juntamente com sua 

função principal. Em outros termos, a Qualidade não estava no produto em si, mas sim no 

processo que levava ao produto final. Esse fato podia ser verificado quando duas empresas 

distintas que se propunham a produzir o mesmo produto, utilizando a mesma matéria–prima e 

a mesma tecnologia, tinham, ao final do processo, produtos diferentes (JURAN, 1991). 

As bases da Gestão da Qualidade estão na analogia feita à trilogia dos processos 

administrativos, a qual, por muito tempo, serviu, principalmente, para a sistematização da área 

financeira. Essa trilogia é composta por três processos administrativos: planejamento, controle 

e aperfeiçoamento. Na administração para a Qualidade, ou melhor, na Gestão da Qualidade, o 

Planejamento da Qualidade é a atividade de desenvolvimento de produtos que atendam às 

necessidades do cliente; ela envolve uma série de etapas que podem ser consideradas 

universais: determinar quem são os clientes, determinar as necessidades dos clientes; 

desenvolver para o produto características que atendam às necessidades dos clientes; 

desenvolver processos capazes de produzir as características do produto e transferir o 

resultado do planejamento para os grupos operativos. O Controle da Qualidade é utilizado 

pelos grupos operativos como auxílio para atender aos objetivos do processo e do produto; ele 

se baseia no ciclo de controle, o qual consiste nas seguintes etapas: avaliar o desempenho 

operacional real; comparar o desempenho real com os objetivos; agir com base na diferença. 

Por último, o Aperfeiçoamento da Qualidade tem por objetivo atingir níveis de desempenho 

sem precedentes (JURAN, 1991). 

Atualmente, a Gestão da Qualidade é entendida como “uma abordagem de 

gerenciamento para uma organização centralizada na qualidade, que se baseia na participação 

de todos os seus membros, visando o sucesso em longo prazo por meio da satisfação do 

                                                 
11 A partir deste ponto da Dissertação, o conceito de Qualidade será chamado apenas de Qualidade. 
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cliente e dos benefícios para os membros da organização e para a sociedade” (ABNT, 1994, p. 

17). 

A Gestão da Qualidade é operacionalizada através dos Sistemas de Gestão da 

Qualidade, que são conjuntos de recursos e de regras mínimas, implementados de maneira a 

orientar cada parte da empresa para que essa execute sua tarefa de forma correta e no tempo 

devido, em harmonia com as outras partes, contribuindo para o objetivo comum da empresa, 

que é ser competitiva, ou seja, ter Qualidade com produtividade (MARANHÃO, 2001).  

 

2.3 Os Sistemas de Gestão da Qualidade 
 

Os Sistemas de Gestão da Qualidade surgiram nos EUA, em 1959, por meio do 

Departamento de Defesa Norte-americano, que promulgou, em 1963, a Especificação Militar 

sobre o Programa de Requerimentos de Qualidade (Military Specification - Quality Program 

Requeriments - MIL-Q-9858A), uma norma baseada no conceito Qualidade específica para 

questões de defesa do país, que se tornou a base para muitas normas de Qualidade 

subseqüentes. A Administração de Drogas e Alimentos (Food and Drugs Administration - 

FDA) adaptou seu programa de Qualidade das Práticas de Fabricação de Mercadorias (Good 

Manufacturing Practices - GMP), para os fabricantes de aparelhos médicos e para as firmas 

de produtos farmacêuticos à MIL-Q. A Agência para Proteção do Meio Ambiente 

(Environmental Protection Agency - EPA) e a Comissão Regulamentadora para Assuntos 

Nucleares (Nuclear Regulatory Commission - NRC) desenvolveram suas próprias normas em 

torno da MIL-Q. Companhias comerciais fizeram o mesmo (HUTCHINS, 1994);.  

Um Sistema de Gestão da Qualidade consiste numa estrutura onde estão as 

recomendações, os procedimentos, os processos e os recursos necessários à organização para 

implementar a Gestão da Qualidade. Eles podem ser definidos, também, como um conjunto 

de regras escritas que organizará o funcionamento eficiente e eficaz da Função Qualidade na 

Organização (MARANHÃO, 2001).  

Não há regras para se elaborar um Sistema de Gestão da Qualidade. Sua concepção é 

um processo criativo, onde o importante é que ele seja aderente à norma (no caso da 

organização querer ser certificada12), e adequado à cultura da organização, uma vez que o 

                                                 
12 A certificação é um processo pelo qual as organizações podem passar, que inclui uma auditoria feita por um órgão 
independente, credenciado para isso, que ao final do processo, atesta, perante a sociedade, que aquela organização possui um 
processo de gestão que está em conformidade com os requisitos da norma escolhida como parâmetro (HUTCHINS, 1994; 
MARANHÃO, 2001). Ver, também, item 2.6 deste capítulo. 
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objetivo é que o sistema venha para disciplinar e facilitar a rotina da mesma (MARANHÃO, 

2001).  

 

2.4 A Normalização 
 

Uma norma é o fruto de um processo denominado Normalização, que consiste numa 

“atividade que estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições 

destinadas à utilização comum e repetitiva com vistas à obtenção de grau ótimo de ordem em 

um dado contexto” (ABNT, 2003). 

A Normalização, por um lado, traz benefícios que podem ser qualitativos, como, por 

exemplo: utilizar adequadamente os recursos da organização (equipamentos, materiais, e 

mão-de-obra); uniformizar a produção; facilitar o treinamento da mão-de-obra, melhorando 

seu nível técnico; registrar o conhecimento tecnológico e facilitar a contratação ou venda de 

tecnologia; ou quantitativos, tais como; reduzir consumo e o desperdício de materiais; 

padronizar componentes e equipamentos; fornecer procedimentos para cálculos e projetos; 

aumentar a produtividade; melhorar a qualidade; controlar processos; ser um excelente 

argumento para as vendas no mercado internacional e; regular a importação de produtos que 

não estejam em conformidade com as normas do país importador. Por outro lado, a 

Normalização implica em custos, que podem ter natureza financeira, temporal, ou ligada aos 

relacionamentos humanos (ABNT, 2003). 

A relação custo/benefício da adoção de uma Norma deve ser avaliada pela organização 

no momento da decisão por adotar, trocar, ou aprimorar um sistema de gestão, os quais, 

geralmente, estão “embutidos” nas normas de gestão. Essa avaliação vai depender do 

interesse da organização em aumentar seus índices de produtividade, em demonstrar a 

terceiros sua capacidade de gerir, ou em aumentar a satisfação do cliente através da 

implantação de processos para a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade 

(ABNT, 1996). 

No Brasil, existem duas instituições que tratam da Normalização Técnica: o Instituto 

Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro e a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, as quais fazem parte do Sistema Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Sinmetro13 constituído por entidades 

                                                 
13 Os outros principais organismos, que compõem o Sinmetro são: (1) Conmetro e seus Comitês Técnicos; (2) Organismos de 
Certificação Credenciados – OCC; (3) Organismos de Inspeção Credenciados – OIC; (4) Organismos de Treinamento 
Credenciados – OTC; (5) Organismo Provedor de Ensaio de Proficiência Credenciado – OPP; (6) Laboratórios Credenciados 



 

 

29

públicas e privadas. O Sinmetro foi criado, em 1973, para prover a indústria, o comércio, o 

governo e os consumidores de uma infra-estrutura de serviços tecnológicos capazes de avaliar 

e certificar a qualidade de produtos, processos e serviços (MARANHÃO, 2001). 

O Inmetro é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, que atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro, que, por sua vez, é o órgão 

normativo do Sinmetro. O objetivo do Inmetro é fortalecer as empresas nacionais, 

aumentando sua produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da 

qualidade de produtos e serviços, ou seja, cuidar da operacionalização da normalização 

técnica no Brasil. Isso acontece por meio dos vários Comitês Brasileiros de Normalização 

Técnica - CB existentes, dos quais o CB 25 trata da Gestão da Qualidade. A ABNT é uma 

Organização não governamental, mantida com recursos de seus associados e do Governo 

Federal, cujo objetivo é a elaboração de normas para a regulamentação técnica, de modo a 

facilitar o comércio, e a embasar a melhoria da Qualidade de processos, produtos e serviços. 

A ABNT é a única e exclusiva representante no Brasil da ISO e da Comissão Internacional de 

Eletrotécnica (International Electrotechnical Comission - IEC). Além disso ela é membro 

fundador da ISO, da Comissão Panamericana de Normas Técnicas - COPANT e da 

Associação Mercosul14 de Normalização – AMN. A ABNT tem participação em vários 

comitês técnicos, como o ISO TC 176, que trata da Qualidade, o ISO TC 207, que trata do 

Meio Ambiente, entre outros (INMETRO, 2004; MARANHÃO, 2001; ABNT, 2003). 

A elaboração de uma norma no Brasil pode ser realizada em quatro diferentes níveis 

(ABNT, 2003): 

1) nível internacional: quando elaborada por países que demonstram interesses 

comuns em determinado assunto. Por exemplo: normas da ISO e da IEC; 

2) nível regional: quando elaborada por um grupo limitado de países de um mesmo 

continente. Por exemplo: normas da AMN e do Comitê Europeu de Normalização 

- CEN; 

3) nível nacional: quando elaborada de acordo com um consenso entre os 

interessados em uma organização nacional reconhecida como autoridade no 

respectivo país. Por exemplo: normas da ABNT (Brasil), do BSI (Reino Unido), 

do AFNOR (França); 

                                                                                                                                                         
– Calibrações e Ensaios – RBC/RBLE; (7) Institutos Estaduais de Pesos e Medidas – IPEM; (8) Redes Metrológicas 
Estaduais (INMETRO, 2004). 
14 “Mercosul” diz respeito ao Mercado Comum do Cone Sul. 
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4) nível de empresa: norma cuja finalidade é reduzir custos, evitar acidentes, etc., no 

âmbito de uma determinada empresa. 

 

2.5 A Certificação 
 

A Certificação é um processo que tem início quando uma organização se conscientiza 

da importância da utilização de normas técnicas e da presença da Qualidade em seus 

relacionamentos internos e externos para que ela se mantenha competitiva e assim permaneça 

no mercado. Enfim, a certificação é um reconhecimento formal, feito por um órgão 

credenciado pelo governo ou por uma entidade privada, que se baseia em requisitos, 

normalmente especificados numa norma, para atestar publicamente que determinado produto, 

processo, ou serviço, está em conformidade com requisitos também especificados por uma 

norma (MARANHÃO, 2001; ABNT, 2003). 

 Uma Certificação pode ser voluntária, ou seja, quando não é um pré-requisito para 

uma determinada atividade, como uma pós-graduação para um profissional, bem como 

compulsória, como obter o registro em um conselho profissional como o Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA (MARANHÃO, 2001). 

A Certificação traz benefícios tanto para a Organização a ser certificada, quanto para 

seus clientes. Os benefícios para Organização começam com a garantia da implantação eficaz 

do Sistema de Gestão da Qualidade, diminuindo as perdas e os custos de produção. A 

certificação melhora a imagem da empresa, bem como facilita a introdução do produto ou 

serviço nos mercados. Ela também diminui as barreiras comerciais, tanto nacionais quanto 

internacionais, e evita o estabelecimento de controles obrigatórios desnecessários por parte do 

Governo. Já para os clientes, a Certificação aumenta sua satisfação com relação ao produto, o 

que facilita sua decisão em compras futuras, pois lhes dá mais um argumento a favor do 

produto certificado. Ela ainda contribui para que os mercados não ofereçam produtos ou 

serviços de má qualidade, e auxilia o desenvolvimento de políticas de proteção ao consumidor 

(ABNT, 2003). 

Quando uma Organização desejar ser certificada, ela deve solicitar formalmente a 

Certificação de seu Sistema de Gestão ao órgão certificador. Este coletará informações sobre 

a Organização solicitante, e produzirá uma proposta técnico-comercial com a descrição 

detalhada da metodologia utilizada para a Certificação e os custos envolvidos em cada etapa, 

a qual será enviada à organização solicitante. Se a proposta for aceita, tem início a etapa de 
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análise da documentação da empresa. Posteriormente, a Organização a ser certificada 

solicita a visita prévia, também chamada de pré-certificação, onde os representantes do órgão 

certificador simulam a Certificação para verificar se a ela está em conformidade com todos os 

requisitos especificados na norma, que foram utilizados como parâmetro, apontando as não 

conformidades, que devem ser corrigidas antes da auditoria de Certificação. A Organização 

deve corrigir as não-conformidades e solicitar a Auditoria de Certificação. A rigor, uma 

empresa só será certificada se atender a todos os requisitos especificados na norma. No 

entanto, se no momento da Auditoria de Certificação existirem não-conformidades, estas 

devem ser pontuais, ou seja, o problema detectado não deverá caracterizar a quebra do 

sistema de gestão, ou a interrupção do mesmo; sendo assim, a Organização pode receber o 

certificado15. Durante o período de validade do Certificado, o órgão certificador acompanhará 

a situação da gestão da Organização através de auditorias periódicas chamadas de Auditorias 

de Pós-certificação, que servem para manter a certificação (ABNT, 2003; HUTCHINS, 1994; 

KEY ASSOCIADOS, [1999?]; BARROS E SILVA, 2003). 

Embora sendo uma atividade relativamente recente, já é possível identificar em 

relação à Certificação uma tendência negativa na sua adoção. Durante a implantação de um 

Sistema de Gestão da Qualidade algumas empresas direcionam todo o esforço para a 

certificação, e não para seu verdadeiro objetivo, que é a melhoria contínua do processo de 

produção com a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, ou seja, a Certificação deixa 

de ser uma conseqüência natural da melhoria da empresa (MARANHÃO, 2001). 

 

2.6 Normas da Série ISO 
 

2.6.1 Introdução 

 

O mais consagrado e adotado Sistema de Gestão da Qualidade é o desenvolvido pela 

Organização Internacional de Normalização (International Organization for Standardization 

– ISO). Seu objetivo é promover o desenvolvimento de normas, testes e certificações, com o 

propósito de encorajar o comércio de bens e serviços, e fixar normas técnicas essenciais de 

âmbito internacional, para evitar abusos econômicos ou tecnológicos dos países mais 

desenvolvidos sobre os países menos desenvolvidos. Essa organização é formada por 
                                                 
15 Vale salientar que não existe um número máximo de não-conformidades desta natureza para que a 
organização possa, ou não, receber o certificado. Porém, se a Organização possuir uma única não-
conformidade que caracterize a quebra ou interrupção do sistema, ela será impedida de ser certificada. 
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representantes de noventa e um países, cada um representado por um organismo de normas, 

envolvendo mais de cento e oitenta comitês técnicos, abrangendo diversos setores e produtos 

(KEY ASSOCIADOS, [1999?]; HUTCHINS, 1994; MARANHÃO, 2001).  

O ponto de partida para o desenvolvimento das Normas ISO ocorreu em 1959, quando 

o Departamento de Defesa norte-americano passou a exigir que seus fornecedores adotassem 

a MIL Q-9858. Com a guerra fria, a Organização do Tratado do Atlântico do Norte - OTAN 

apoiou o desenvolvimento das “Exigências de Garantia da Qualidade da OTAN” (Allied 

Quality Assurance Procedures - AQAP). Prevendo a importância de um mercado global, e a 

necessidade de transparência nos processos produtivos, alguns países europeus tomaram como 

base essas normas de Qualidade de cunho militar e começaram a desenvolver normas de 

Qualidade com caráter mais ligado a produção de bens em geral. A Inglaterra, por exemplo, 

em 1979, através do Instituto de Padronização da Inglaterra (British Standard Institute - BSI), 

produziu a BS 5750, cuja característica mais marcante era seu afastamento das atividades 

militares (KEY ASSOCIADOS, [1999?]). 

 

2.6.2 Princípios da Gestão da Qualidade segundo a ISO 

 

Segundo as normas ISO, para fazer funcionar a lógica da Qualidade dentro de uma 

Organização, qualquer que seja sua natureza, porte ou objetivo, é preciso fundamentar sua 

gestão em alguns princípios. O mais citado entre todos é o princípio do foco no cliente, 

inclusive muitas das definições de Qualidade, sobretudo as mais recentes, se fundamentam 

nesse princípio. Toda organização, independente de sua natureza, depende de seus clientes, é 

para eles que ela existe, logo, é recomendável que as Organizações atendam às suas 

necessidades e expectativas atuais e futuras. Outro princípio é o da liderança, ou seja, os 

responsáveis pela gestão de uma organização voltada para a Qualidade devem ter líderes, que 

são os atores envolvidos com mais capacidade para estabelecer uma unidade de objetivos 

dentro de uma organização. O engajamento das pessoas é o terceiro princípio que 

fundamenta a gestão da Qualidade; ele existe porque as pessoas são a essência das 

Organizações e suas habilidades devem ser usadas em benefício da mesma. Outro princípio 

relevante é a abordagem de processo, através da qual a Gestão da Qualidade é entendida 

como um processo no qual todas as atividades estão interligadas e interagindo, o que permite 

um controle contínuo sobre elas. Esse controle, por sua vez, permite a melhoria contínua, 

outro princípio fundamentador da Gestão da Qualidade, o qual deve estar presente 

permanentemente nela. A abordagem sistêmica é outro princípio importante, segundo o qual 
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a Qualidade é uma função sistêmica, ou seja, ela influencia todas as outras funções da 

organização e é influenciada por todas elas. O princípio da abordagem factual para uma 

tomada de decisão diz que as decisões devem ser tomadas com base em análises de dados e 

informações. E, finalmente, o último princípio é o dos benefícios mútuos nas relações com 

os fornecedores, segundo o qual uma organização e seus fornecedores devem estabelecer 

uma relação de interdependência, de modo que a presença de benefícios mútuos capacite-os a 

agregar valor (MARANHÃO, 2001). 

 

2.6.3 A Série NBR ISO 9000 

 

 Baseada no caráter não militar da BS 5750, a ISO criou, no início dos anos 1980, o 

Comitê Técnico 176 (ISO/TC 176), que tinha como meta desenvolver normas que 

funcionassem como obstáculos na produção e na comercialização. Esses obstáculos deveriam 

funcionar como um denominador comum das normas da Qualidade existentes, que procurava 

dar ao cliente a garantia do produto (HUTCHINS, 1994).  

Em 1987, o ISO/TC 176 publicou a ISO Série 9000, que diz respeito ao gerenciamento 

e à garantia da Qualidade, não sendo normas de caráter revolucionário, mas sim de caráter 

evolucionário, pois, como já foi exposto, partiram de outras normas de Qualidade existentes e 

já amplamente usadas. Esta série de normas da ISO obteve um sucesso extraordinário, que 

pode ser medido por meio do número de países que já a adotou como norma nacional. Os 

setenta e três países de maior PIB do mundo já o fizeram. É importante salientar que quando 

as normas ISO 9000 são adotadas em outros países, elas são adaptadas à realidade de cada 

país e têm seus nomes alterados. Na tabela abaixo estão a denominações que alguns países 

adotaram (HUTCHINS, 1994). 

 
                     Tabela 2.1 – Designações da Série ISO 9000 (Hutchins, 1994, p. 77). 

Localidade Denominação 

Norma Européia EN 29001 

Norma Norte-americana ANSI/ASQC Q91 

Norma Holandesa NEN 2646 

Norma Britânica BS 5750  

 

 

No Brasil, a partir da versão 1994, as normas da série ISO 9000, passaram a ser 

registradas no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 
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Inmetro, e na Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, mantendo a numeração 

original e acrescentando o prefixo NBR. Assim, a norma ISO 9001, no Brasil, é denominada 

NBR ISO 9001 (MARANHÃO, 2001). 

A ISO possui várias “séries” ou “famílias” de normas, que as agrupam segundo o 

assunto que abordam. As duas famílias que tratam de gestão de sistemas são as “famílias” da 

ISO 9000 e da ISO 14000. A ISO 9000 trata especificamente da Gestão da Qualidade, 

enquanto que a ISO 14000 trata da Gestão Ambiental (MARANHÃO, 2001). 

A família completa da NBR ISO 9000 na sua versão mais recente, que é a versão 

2000, é composta de quatro normas: 
 

Tabela 2.2 – Título e Descrição das Normas da Série NBR ISO 9000 (MARANHÃO, 2001; ABNT, 2003). 
Número Título e Descrição 

 9000:2000 Sistemas de Gestão da Qualidade – fundamentos e vocabulário 

Descreve os fundamentos do sistema de gestão da Qualidade e define os termos 

relatados. 

 9001:2000 Sistemas de Gestão da Qualidade – requisitos 

Especifica os requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade, que são genéricos, 

pois pretendem ser aplicáveis a todas as organizações, independente do tipo, porte, ou 

produto produzido. 

 9004:2000 Sistemas de Gestão da Qualidade – diretrizes para melhoria de desempenho 

Fornece diretrizes que vão além dos requerimentos dados pela NBR ISO 9001, pois 

leva em consideração a eficiência e a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e, 

conseqüentemente, o potencial de melhoria do desempenho da organização. Seu 

escopo inclui questões relativas à satisfação do consumidor, à Qualidade do produto, à 

satisfação do governo e ao desempenho da Organização. Seu foco é alcançar a 

melhoria contínua. No entanto, não é um guia com recomendações voltadas para a 

certificação. 

 19011:2000 Diretrizes para auditoria de Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental 

Fornece um guia dos princípios para auditoria, gerência de programas de auditoria, 

condução de auditorias de Sistemas de Gestão da Qualidade e de auditorias de 

Sistemas de Gestão Ambiental, além de funcionar como um guia de competência para 

auditores de Sistemas de Gestão da Qualidade e de Gestão Ambiental.  

 

A família 9000 das normas NBR ISO foi estruturada considerando duas situações 

muito comuns na vida das organizações: a primeira é quando sua relação com o cliente é 

intermediada por um contrato (situação contratual), e a outra é quando essa relação não dispõe 

de um documento dessa natureza (situação não contratual). Sendo assim, a Organização pode, 
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inicialmente, organizar-se internamente, utilizando a norma adequada para situações não 

contratuais que é a NBR ISO 9004. Em seguida, ela deve se preparar para as situações 

contratuais, que trazem as exigências dos clientes, podendo então adotar a NBR ISO 9001. As 

normas NBR ISO 9001 e 9004 formam o chamado “par consistente”, que sugere a aplicação 

conjunta das duas normas. Completando a apresentação da família NBR ISO 9000, temos a 

Norma NBR ISO 9000, que nos mostra os fundamentos e o vocabulário da Gestão da 

Qualidade, e a Norma NBR ISO 19011, que tem o propósito de prover os requisitos e 

diretrizes para processos de auditoria16 tanto para os Sistemas de Gestão da Qualidade, quanto 

para os Sistemas de Gestão Ambiental (MARANHÃO, 2001).  

Através da análise das atividades desenvolvidas por uma Organização é possível 

identificar elementos que geram Qualidade dentro de um processo de produção. Os chamados 

“Elementos de Qualidade” também são responsáveis pela estruturação do sistema de gestão 

de uma organização. Como parte da pesquisa bibliográfica realizada durante a elaboração 

deste trabalho, foi elaborada uma tabela comparativa, apresentada a seguir, que revela a 

relação entre os “Elementos da Qualidade” da versão de 1994 da NBR ISO 9001, que eram 

vinte elementos, e os “Elementos da Qualidade” da NBR ISO 9001, da versão mais recente 

dessa norma, a do ano de 2000. É possível verificar, também, a relação entre esses elementos 

e o ciclo P-D-C-A, o qual fundamentou todo o sistema de gestão da Qualidade; bem como a 

finalidade de cada procedimento de Qualidade (MARANHÃO, 2001). 

 
Tabela 2.3 (continua) – Tabela comparativa entre o ciclo P-D-C-A e os elementos da Qualidade da NBR 

ISO 9001 - versão 2000 e NBR ISO 9001 - versão 1994 (HUTCHINS, 1994; MARANHÃO, 2001, p. 38). 

Ciclo 

P-D-C-A 

Elementos da 

Qualidade 

NBR ISO 9001 

Versão 2000 

Procedimentos de 

Qualidade 

NBR ISO 9001 

Versão 1994 

Finalidade de cada  

Procedimento de Qualidade 

Sistema de 

Qualidade 

Deve ser composto pelos Documentos da Qualidade, 

pelo Plano da Qualidade e pelos Registros da Qualidade. 

Controle de 

documentos 

Deve envolver a emissão, a aprovação, a análise crítica, a 

distribuição e a modificação dos documentos. 

  

 

 

Sistema de Gestão 

da Qualidade Registro de 

Qualidade 

Devem ser gerados e mantidos registros da Qualidade 

para todas as atividades e funções críticas 

desempenhadas pela organização, que devem ser 

facilmente recuperados e devem estar disponíveis para 

todo o pessoal envolvido no ciclo de produção. 

                                                 
16 As auditorias são o principal instrumento para avaliar o grau de implementação da Gestão da 
Qualidade (HUTCHINS, 1994). 
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Tabela 2.3 (continuação) – Tabela comparativa entre o ciclo P-D-C-A e os elementos da Qualidade da NBR ISO 

9001 - versão 2000 e NBR ISO 9001 - versão 1994 (HUTCHINS, 1994; MARANHÃO, 2001, p. 38). 
Ciclo 

P-D-C-A 

Elemento da 

Qualidade 

NBR ISO 9001 

Versão 2000 

Procedimentos de 

Qualidade 

NBR ISO 9001 

Versão 1994 

Finalidade de cada  

Procedimento de Qualidade 

Responsabilidade 

de Gestão 

Tarefas de gestão que devem ser de responsabilidade do 

comando da organização, que influenciam diretamente a 

qualidade do processo produtivo. Incluem a elaboração 

da Política da Qualidade, a manutenção, implementação 

e atualização do Sistema de Gestão da Qualidade, a 

elaboração da análise crítica periódica desses fatores. 

Sistema de 

Qualidade 

Deve ser composto pelos Documentos da Qualidade, 

pelo Plano da Qualidade e pelos Registros da Qualidade. 

 

 

Fase “P” 

 
Planejamento 

 

Política, objetivos, 

metas, 

responsabilidades e 

autoridade. 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidade 

de Gestão 

Análise Crítica dos 

Contratos 

Documentos e contratos devem ser avaliados 

criticamente antes da aceitação, a fim de que se tenha 

certeza de que os requisitos dos clientes estejam 

definidos. 

Responsabilidade 

de Gestão 

Tarefas de gestão que devem ser de responsabilidade do 

comando da Organização, que influenciam diretamente a 

qualidade do processo produtivo. Elas incluem a 

elaboração da Política da Qualidade, a manutenção, 

implementação e atualização do Sistema de Gestão da 

Qualidade, a elaboração da análise crítica periódica 

desses fatores. 

 

Controle de 

Processos 

Procedimentos documentados, empregados treinados, 

máquinas, ambientes e equipamentos monitorados 

devem ser controlados. Os sistemas de Qualidade devem 

ser avaliados periodicamente para garantir que sejam 

atuais, precisos e completos. 

 

 

 

 

Fase “P” 

 

Planejamento 

 

Política, objetivos, 

metas, 

responsabilidades e 

autoridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão de Recursos 

Treinamento Os empregados devem ser treinados para que executem 

as tarefas de forma adequada, e, assim, o cliente fique 

satisfeito. Os trabalhos de treinamento devem ser 

avaliados, atualizados periodicamente, e registrados. 
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Tabela 2.3 (continuação) – Tabela comparativa entre o ciclo P-D-C-A e os elementos da Qualidade da NBR ISO 

9001 - versão 2000 e NBR ISO 9001 - versão 1994 (HUTCHINS, 1994; MARANHÃO, 2001, p. 38). 
Ciclo 

P-D-C-A 

Elemento da 

Qualidade 

NBR ISO 9001 

Versão 2000 

Procedimentos de 

Qualidade 

NBR ISO 9001 

Versão 1994 

Finalidade de cada  

Procedimento de Qualidade 

Sistema de 

Qualidade 

Deve ser composto pelos Documentos da Qualidade, 

pelo Plano da Qualidade e pelos Registros da Qualidade. 

Análise Crítica dos 

Contratos 

Documentos e contratos devem ser avaliados 

criticamente antes da aceitação, a fim de que se tenha 

certeza de que os requisitos dos clientes estejam 

definidos. 

Controle de Projeto Projetos devem ser controlados e planejados ao longo do 

desenvolvimento do produto, para garantir a satisfação 

dos requisitos especificados; os dados resultantes do 

projeto devem ser documentados; e as modificações e as 

análises críticas do projeto devem ser monitoradas, 

controladas, verificadas e documentadas. 

Aquisição Fornecedores de produtos ou serviços devem ser 

selecionados, monitorados e melhorados em função de 

requisitos que levem em consideração: qualidade, 

entrega, assistência técnica e custo; as informações de 

compra devem ser documentadas, atualizadas, completas 

e precisas. 

Produtos fornecidos 

pelo comprador 

Devem ser estabelecidos procedimentos para 

especificação, identificação, transporte e armazenamento 

dos materiais comprados. Os materiais que forem 

perdidos, danificados ou inadequados devem ser 

documentados. 

Identificação e 

rastreabilidade do 

produto 

Devem ser estabelecidos e mantidos procedimentos para 

identificar e documentar materiais e produtos durante 

todo o desenvolvimento dos mesmos. Os materiais da 

empresa devem ser rastreados desde sua produção até a 

entrega ou instalação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases 

“P” e “D” 

 

Planejamento e 

Elaboração 

 

Métodos e 

Realização do 

Produto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização do 

Produto 

Controle de 

Processos  

Procedimentos documentados, empregados treinados, 

máquinas, ambientes e equipamentos monitorados 

devem ser controlados. Os sistemas de Qualidade devem 

ser avaliados periodicamente para garantir que sejam 

atuais, precisos e completos. 
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Tabela 2.3 (continuação) – Tabela comparativa entre o ciclo P-D-C-A e os elementos da Qualidade da NBR ISO 

9001 - versão 2000 e NBR ISO 9001 - versão 1994 (HUTCHINS, 1994; MARANHÃO, 2001, p. 38). 
Ciclo 

P-D-C-A 

Elemento da 

Qualidade 

NBR ISO 9001 

Versão 2000 

Procedimentos de 

Qualidade 

NBR ISO 9001 

Versão 1994 

Finalidade de cada  

Procedimento de Qualidade 

Inspeção e Ensaios Devem ocorrer de acordo com “procedimentos 

documentados”17. Devem ser identificados os pontos de 

ensaio e de inspeção ao longo do processo produtivo, 

documentos suplementares deverão identificar o tipo, os 

métodos, os níveis e os equipamentos utilizados nas 

inspeções; deverão também ser mantidos registros dos 

ensaios e das inspeções. 

Equipamentos de 

Inspeção, Medição 

e Ensaios: 

Devem ser calibrados sob condições controladas. Os 

resultados devem ser registrados. A responsabilidade 

pela calibração deve ser documentada, além do que os 

processos de calibração também são avaliados. 

Situação da 

Inspeção e Ensaios 

Devem ocorrer durante todo o processo produtivo. Os 

produtos devem ser identificados quanto à sua 

conformidade, sendo os conformes liberados para o 

próximo passo do processo produtivo e os não-

conformes retidos para que sejam tomadas as devidas 

providências. 

Manuseio, 

Armazenamento, 

Embalagem e 

Expedição 

O material deve ser monitorado desde que entra no 

processo produtivo até sua entrega ou destinação final. 

Devem ser desenvolvidos procedimentos para o 

manuseio, armazenamento e embalagem e para entrega 

dos materiais que assegurem que os mesmos não sejam 

danificados durante o ciclo de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

Fases 

“P” e “D” 

 

Planejamento e 

Elaboração 

 

Métodos e 

Realização do 

Produto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização do 

Produto 

Assistência Técnica Processos, sistemas e documentação da assistência 

técnica devem ser documentados a fim de que sejam 

satisfeitos os requisitos do cliente. Devem ser mantidos 

e, periodicamente, avaliados os registros de assistência 

técnica, o que inclui resultados de pesquisas, falhas, 

custos e estudos. 

 

 

 

 

                                                 
17 Procedimento Documentado é o nome dado a documentos que detalham alguns procedimentos de 
Qualidade, mostrando como a Unidade Gestora executa suas atividades para obter a Qualidade 
desejada (MARANHÃO, 2001). 
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Tabela 2.3 (continuação) – Tabela comparativa entre o ciclo P-D-C-A e os elementos da Qualidade da NBR ISO 

9001 - versão 2000 e NBR ISO 9001 - versão 1994 (HUTCHINS, 1994; MARANHÃO, 2001, p. 38). 
Ciclo 

P-D-C-A 

Elemento da 

Qualidade 

NBR ISO 2000 

Procedimentos de 

Qualidade 

NBR ISO 1994 

Finalidade de cada  

Procedimento de Qualidade 

Responsabilidade 

da Gestão 

Tarefas de gestão que devem ser de responsabilidade do 

comando da Organização, que influenciam diretamente a 

qualidade do processo produtivo. Elas incluem a 

elaboração da Política da Qualidade, a manutenção, 

implementação e atualização do Sistema de Gestão da 

Qualidade, a elaboração da análise crítica periódica 

desses fatores. 

Inspeção e ensaios Devem ocorrer de acordo com “procedimentos 

documentados”18. Devem ser identificados os pontos de 

ensaio e de inspeção ao longo do processo produtivo, 

documentos suplementares deverão identificar o tipo, os 

métodos, os níveis e os equipamentos utilizados nas 

inspeções; deverão também ser mantidos registros dos 

ensaios e das inspeções. 

Controle dos 

produtos não-

conformes 

Devem ser identificados, avaliados criticamente, 

separados. Devem ser mantidos registros de quaisquer 

ações realizadas sobre eles.. 

Ação Corretiva Deve ser planejada e documentada, focando a eliminação 

do sintoma e da causa da não-conformidade. Sua meta é 

prevenir a reincidência. Deve ser documentada desde seu 

planejamento até a análise crítica do resultado. 

Auditorias internas 

da Qualidade 

São mecanismos de avaliação da conformidade com 

relação a algum parâmetro pré-estabelecido. Devem ser 

priorizadas de acordo com sua importância, custo, e 

requisitos internos da organização. Devem ser 

conduzidas por pessoal independente, treinado e 

qualificado.  

 

 

Fases 

“C” e “A” 

 

Controle e Ação 

Corretiva 

 

Medir, 

 analisar e agir 

corretivamente 

 

 

Medição, Análise e 

Melhoria 

Técnicas 

Estatísticas 

Devem ser estabelecidas técnicas estatísticas para 

determinados processos. Devem ser mantidos os 

registros dos resultados de análises estatísticas para que 

se busque a melhoria contínua. 

 

A análise dessas tabelas comparativas permite que se perceba que o reagrupamento 

realizado na NBR ISO 9000 - versão 2000 destacou a diferença entre os Elementos da 
                                                 
18 Procedimento Documentado é o nome dado a documentos que detalham alguns procedimentos de 
Qualidade, mostrando como a Unidade Gestora executa suas atividades para obter a Qualidade 
desejada (MARANHÃO, 2001). 
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Qualidade propriamente ditos, que são os quatro da versão mais recente, e os Procedimentos 

de Qualidade, que são as atividades que também geram Qualidade, e que, juntas, configuram 

um elemento gerador de Qualidade, inclusive um único Procedimento de Qualidade pode 

pertencer a dois elementos de Qualidade. Isso modificou consideravelmente a estrutura da 

NBR ISO 9001:2000, que pode ser vista no Anexo A deste trabalho. 

 

2.6.4 A Série NBR ISO 14000 

 

A série NBR ISO 14000 é o resultado de três anos de trabalho do Comitê Técnico 207 

da ISO (ISO/TC 207), sendo composta por dezessete normas, das quais três dizem respeito a 

Sistemas de Gestão Ambiental. São elas: a NBR ISO 14001: 1996, cujo título é “Sistema de 

Gestão Ambiental – especificações com diretrizes para uso”, que apresenta os requerimentos 

para um Sistema de Gestão Ambiental que objetiva capacitar uma organização para que ela 

desenvolva seus objetivos e sua Política Ambiental, levando em consideração os 

requerimentos legais e as informações significativas sobre impactos ambientais que ela possa 

causar, quando estiver operando; a NBR ISO 14004: 1996, que é denominada de “Sistema de 

Gestão Ambiental – princípios e diretrizes gerais”, que contém as diretrizes de 

desenvolvimento e de implementação de Sistemas de Gestão Ambiental, bem como seus 

princípios e sua interação com outros sistemas de gestão; é preciso destacar que suas 

diretrizes não pretendem ser usadas como ferramentas para os processos de certificação; e, 

finalmente, a NBR ISO 19011:2000, que traz as “Diretrizes para Auditoria de Gestão da 

Qualidade e Gestão Ambiental” como título19 (ISO, 2004; KEY ASSOCIADOS, [1999?]). 

O grande objetivo das normas da série NBR ISO 14000 é conciliar a proteção 

ambiental e as necessidades sócio-econômicas da população. A discussão sobre a 

sistematização da questão da Gestão Ambiental vem tomando corpo desde o início da década 

de 1990, e o resultado disso é que, atualmente, ela é vista como uma grande vantagem 

competitiva para as Organizações que a controlam (KEY ASSOCIADOS, [1999?]).  

Até os anos 1970, a palavra chave na Gestão Ambiental era “controle”, todo processo 

de Gestão Ambiental girava em torno da inspeção reativa, ou seja, primeiro o refugo era 

gerado pela Organização, e somente depois se pensava no que ia ser feito com ele. Mais tarde, 

na década de 1980, se configurou a fase do “Planejamento”, caracterizada pelo caráter 

preventivo das ações desenvolvidas pela Organização. Os possíveis impactos ambientais eram 
                                                 
19 Essa também faz parte da série NBR ISO 9000, portanto, já foi apresentada no item específico sobre 
essa série. 
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analisados para que erros fossem evitados desde o projeto. A partir da década de 1990, até a 

atualidade, vive-se a fase da “Sistematização”, onde todas as partes do sistema de gestão são 

integradas de maneira pró-ativa, ou seja, depois de planejados, os processos e impactos 

ambientais são monitorados continuamente para se evitar problemas. Porém, se estes 

ocorrerem, existe um plano de ação para corrigí-los (KEY ASSOCIADOS, [1999?]).     

É importante destacar que, estar em conformidade com as normas da ISO 14000 não 

confere imunidade em relação às obrigações legais com vistas à gestão ambiental. E que estas 

normas não têm abrangência total, isto é, elas não incluem a Gestão da Saúde Ocupacional, a 

Gestão da Segurança e a Gestão da Qualidade, embora possam, perfeitamente, trabalhar de 

forma integrada a estes outros Sistemas de Gestão (KEY ASSOCIADOS, [1999?]).        
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3. Gestão Urbana e Conservação Urbana 

 

3.1 Gestão Urbana 
  

 A Gestão Urbana pode ser entendida como parte da Gestão Pública. Esta, por sua vez, 

compreende o gerenciamento, ou a administração, dos bens públicos e semi-públicos 

pertencentes a uma determinada sociedade, e que se dá, em geral, por meio da implantação de 

projetos destinados à produção de serviços públicos pelo Estado (CLEMENTE, 1988). 

 É preciso entender, então, qual é o significado do atributo “público” nos termos acima 

citados, para assim, perceber as especificidades das Gestões Pública e Urbana. 

 

3.1.1 Bem Público 

 

Para entender o significado do termo “público” é necessário, antes, entender o 

significado dos termos “coisas” e ”bens”. Dependendo do campo em que a discussão está 
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situada, a palavra “coisa” pode ter diferentes significados, que, no entanto, não se excluem, 

pelo contrário, se complementam. Por exemplo, no campo da filosofia, coisa é “todo ente real 

ou físico que a mente humana pode perceber” (CRETELLA JÚNIOR, 1975, p.16). No campo 

das ciências físicas, coisa “é tudo que tem natureza corpórea” (CRETELLA JÚNIOR, 1975, 

p.16). No campo jurídico do direito privado, esta palavra se refere a “tudo aquilo que pode 

proporcionar utilidade ao homem” (CRETELLA JÚNIOR, 1975, p. 16), logo é um bem 

econômico que se insere na atividade do homem através das ações de troca ou aquisição 

(CRETELLA JÚNIOR, 1975, p.16). Porém no campo jurídico do direito público, essa 

definição se torna incompleta, uma vez que nesse campo nem sempre as “coisas” possuem 

utilidade econômica (CRETELLA JÚNIOR, 1975).  

Os “bens“, por sua vez, são as coisas enquanto capazes de apropriação e de gozo, e se 

dividem em dois grandes grupos: (1) os bens ideais ou imateriais, que incluem atividades ou 

comportamentos20, e (2) os bens materiais, que compreendem os bens físicos (CRETELLA 

JÚNIOR 1975). 

Já o termo “público” designa o que é “do público”, ou seja, do Estado, e em uma 

segunda acepção significa, “para” o público, ou seja, para o povo. De qualquer forma, isto é, 

na primeira ou na segunda acepções, um “bem público“ serve aos interesses públicos, 

pertencendo então ao Estado e participando das atividades da Administração Pública, ou seja, 

da Gestão Pública. Os bens públicos dividem-se em dois grandes grupos (CRETELLA 

JÚNIOR, 1975): 

1) as “coisas públicas” que se destinam ao serviço de todos, também chamadas de 

“coisas públicas de uso comum”, e; 

2) os “bens instrumentais do Estado”, que incluem os objetos utilizados pela 

Administração do Estado para que a gestão do mesmo seja possível. 

Os “bens privados“, também chamados de “bens de mercado”, são denominados assim 

porque atuam em mercados onde a demanda e a oferta definem desde os preços, até a 

viabilidade econômica de sua produção, fato que não ocorre com os “bens públicos”, que 

devem ser produzidos independentemente de sua viabilidade econômico-financeira. Duas 

características marcantes distinguem os “bens públicos“ dos “bens privados“, a saber 

(CLEMENTE, 1998): 

                                                 
20 Que no caso da Conservação Urbana, poderiam estar representados pelos costumes atribuídos a 
cada sociedade, que vão desde as técnicas construtivas, passando pela culinária e pela linguagem. 
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1) a oferta conjunta: isto é, todo bem público é fornecido a todos os membros de 

uma sociedade, fato que incentiva o comportamento coletivo por parte dos 

membros, uma vez que todos podem usufruir dos bens, e; 

2) a impossibilidade de exclusão: que significa que, uma vez oferecido, não é 

possível excluir indivíduos de seus benefícios. Ao contrário da primeira 

característica, esta incentiva o comportamento não cooperativo por dois 

motivos: ninguém pode ser excluído dos aspectos positivos de um bem 

público, existindo, então, pouca probabilidade desse bem ser provido pela 

iniciativa privada, o que reduz a ocorrência de atividades voluntárias para 

prover bens ou serviços públicos. 

Esse comportamento não cooperativo cria uma dificuldade com relação à 

responsabilidade pela produção desses bens. Para resolver essa situação, o Estado assume sua 

produção, e eles passam a ser chamados de “bens públicos” e, através de impostos, obtém os 

recursos para satisfazer essas demandas coletivas (SILVA, 1983).  

Existe também uma modalidade intermediária de bens, que é “constituída por bens 

que, embora passíveis de exploração pelo setor privado, poderiam ser totalmente ou em parte, 

produzidos pelo setor público, tendo em vista os benefícios sociais a eles associados” 

(SILVA, 1983, p.27). Esta modalidade de bens inclui a maior parte dos serviços sociais, como 

Educação, Saúde, Saneamento Básico, etc. Se esses serviços fossem providos somente pelo 

setor privado, os preços poderiam privar parcelas da população de ter acesso a eles. Estes bens 

são então chamados de “bens semi-públicos”, ou ‘”bens meritórios”, “uma vez que o caráter 

de mérito associado a sua produção é que justificaria a intervenção do Governo com o 

objetivo de produzir mais desses bens do que seria produzido pelo setor privado” (SILVA, 

1983, p.27). A principal característica dos bens semi-públicos é o fato deles possuírem um 

elevado conteúdo de externalidades21, as quais se manifestam através do fato dos benefícios 

ou dos danos causados pela sua produção não serem totalmente internalizados pelos 

indivíduos que os consomem (SILVA, 1983).  

 

3.1.2 A Cidade e a Gestão Pública 

 

A Gestão Pública tem como objeto o chamado espaço público. Definí-lo é uma tarefa 

bastante difícil, uma vez que existem inúmeras versões para tal definição. Algumas 
                                                 
21 “Externalidades são os impactos não intencionais, gerados pela produção de um bem privado, que 
causam benefícios ou danos a terceiros” (CLEMENTE, 1988, p. 211). 
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contemplam interesses jurídicos, outras sociais, outras urbanos. No entanto, o objetivo é 

apenas o de tratar o espaço que a sociedade, de alguma maneira, conseguiu se apropriar. 

Assim, as cidades estão sendo consideradas as representantes desses espaços.  

Na atualidade, as cidades são vistas tanto como fontes de problemas e conflitos, 

quanto de oportunidades e progresso, dependendo, principalmente, de três aspectos: do 

resultado da interação nem sempre intencional que ocorre entre as atividades sociais; do uso 

intensivo dos recursos escassos; da degradação de outros recursos. Dentro dessa visão, o papel 

aglutinador das atividades sociais e econômicas que as cidades possuem tem sido valorizado, 

uma vez que elas, como entidades sociais, fornecem os mecanismos públicos e privados 

fundamentais para o desenvolvimento urbano. Conseqüentemente, as cidades desempenham 

papel fundamental na reversão de crises econômicas e no crescimento econômico. Por outro 

lado, os ambientalistas afirmam que as cidades, como grandes centros de consumo de recursos 

naturais e de produção de resíduos, contribuem para o agravamento de questões ambientais, 

tais como a poluição, a erosão, o desmatamento, etc., e do conseqüente desequilíbrio do 

ecossistema do qual fazem parte. Enfim, para que o paradoxo existente entre a visão da cidade 

como fonte de problema e conflitos e a visão de que a cidade fornece os mecanismos 

possibilitadores da reversão das crises econômicas seja amenizado, ou eliminado, são 

necessárias mudanças no papel do Estado. Ele não pode mais, isoladamente, carregar a 

responsabilidade de desempenhar todas as tarefas necessárias ao desenvolvimento e às 

mudanças nas estratégias de gestão urbana para que essa gestão se torne eficiente. Esse passa 

a ser então o mais importante desafio a ser enfrentado pela administração pública e pela 

sociedade em geral (FURTADO, 2001; KRAFTA, 1997).  

Com o intuito de resolver esse paradoxo, as sociedades, inclusive a brasileira, vêm 

caminhando na direção de uma maior representatividade social, aumentando a transparência e 

a eficiência na gestão dos negócios públicos, com vistas ao estabelecimento de medidas de 

longo prazo que gerem estabilidade no desenvolvimento urbano e à reavaliação dos correntes 

sistemas de planejamento urbano (KRAFTA, 1997). 

Estabelecer regras para o desenvolvimento urbano é uma tarefa bastante delicada, 

polêmica e incerta, e isso se deve a algumas razões (KRAFTA, 1997): 

1) alguns indivíduos e instituições têm mais poder de expressão que outros e isso se dá 

por diferentes razões (políticas, econômicas, educacionais ou mesmo de treinamento); 

2) há diversidade de pontos de vista quanto aos atributos desejáveis de uma cidade, uma 

vez que cada indivíduo, ou sujeitos coletivos, se apropriam da cidade de maneira 

diferente; 
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3) não existe uma forma universalmente aceita de descrever as qualidades e os defeitos 

de uma cidade. 

 

 

3.1.3 Características e Dificuldades da Gestão Urbana 

 

Percebe-se que o Estado desempenha sua função de gestor urbano utilizando os 

projetos urbanos como instrumento e o espaço urbano como objeto. 

Na atualidade, as transformações qualitativas ocorridas nas cidades exigem uma 

atenção maior da avaliação, ou seja, os projetos públicos precisam ser avaliados para se 

determinar se eles são ou não vantajosos, uma vez que requerem altos investimentos. Essa 

avaliação deve ser realizada antes, durante e depois da execução de tais projetos. Assim como 

nos projetos empresariais, as decisões sobre os projetos públicos se apóiam sobre os seguintes 

aspectos: viabilidade; localização do empreendimento; disponibilidade e regularidade do 

fornecimento de insumos; análise das tecnologias disponíveis e de suas implicações sobre os 

custos totais da produção; linhas de financiamento disponíveis e estrutura financeira desejada. 

No entanto, nos projetos públicos a análise desses aspectos deve considerar, também, o 

cenário econômico, privilegiando os ganhos de bem-estar, tanto imediatos quanto futuros. 

Dois aspectos reforçam toda essa preocupação em avaliar os projetos: a necessidade de 

mediar os conflitos sociais decorrentes da produção e do uso do espaço urbano; a necessidade 

de antecipar as reações do sistema urbano a estímulos de toda natureza, com o propósito de 

melhor prover infra-estrutura, serviços e equipamentos urbanos (KRAFTA, 1997; 

CLEMENTE, 1998).  

Nos países em que há muitos contrastes econômicos e sociais, como é o caso do 

Brasil, grande parte dos clientes dos serviços públicos têm origem nos extratos de renda mais 

baixa. Isso faz aumentar as responsabilidades do Estado, pois, uma vez que essa população 

não tem condições econômicas de prover sozinha tais serviços, ela procura o Estado para que 

ele supra essa falta. A crise fiscal vem piorar ainda mais esse quadro, pois ela revela aos 

cidadãos a incapacidade do Estado de financiar suas próprias ações, que na verdade são suas 

obrigações constitucionais. É neste contexto social, econômico e político que os países 

buscam encontrar saídas para tornar possível a redefinição de suas estratégias de gestão. Isso 

inclui, sobretudo, ações modernizadoras que tornem a mecânica estatal cada vez mais 

próxima da mecânica empresarial, onde os princípios de finanças saudáveis, satisfação do 
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cliente e transparência nos relacionamentos são seguidos com muito mais propriedade do que 

no setor público (CLEMENTE, 1998; PARENTE FILHO, 1991). 

 

 

 

3.1.4 Gestão Pública e Gestão da Qualidade 

 

O conceito de Qualidade vem, paulatinamente, sendo introduzido nas relações sociais 

da sociedade atual. Na prática, a Gestão Privada foi quem mais avançou, desenvolvendo, 

adaptando e testando sistemas de Gestão da Qualidade nos vários setores em que opera. Mas a 

Gestão Pública não tem ficado para trás. Atualmente, ocorrem debates internacionais sobre as 

mudanças necessárias nos organismos governamentais para que eles tenham um melhor 

desempenho em sua gestão. Os temas mais freqüentes nesses debates são (PARENTE FILHO, 

1991): 

1) competitividade do estado moderno; 

2) “dimensão ótima”22 do Setor Público; 

3) possíveis modos de gestão dos serviços públicos; 

4) níveis desejados de intervenção pública; 

5) reformas estruturais; 

6) modernização na administração pública; 

7) política de avaliação da eficácia dos serviços públicos; 

8) as missões essenciais do Estado. 

No Brasil, órgãos de pesquisa, desde o final da década de 1990, dedicam recursos para 

pesquisas que buscam critérios para a geração de indicadores de Qualidade e de produtividade 

no setor público. O resultado dessas pesquisas sinalizam que o engajamento e a motivação dos 

funcionários públicos e o aumento de seu interesse em relação aos resultados de suas 

atividades são o benefício imediato da aplicação dos princípios da Qualidade no serviço 

público. Isso, naturalmente, faz crescer a produtividade do trabalho, reduz os custos, melhora 

a qualidade do serviço prestado, aumenta o grau de satisfação do usuário, cliente ou 

consumidor (PARENTE FILHO, 1991).  

Segundo o autor Parente Filho (1991), quando se trata de organizações públicas, ao 

invés de se buscar a Qualidade para conquistar mercados, pois na maioria das repartições 
                                                 
22 A expressão “dimensão ótima do Setor Público” pode ser interpretada como o tamanho máximo do 
setor público considerando a melhor combinação de fatores variáveis que nele interferem. 
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públicas não há um mercado a ser buscado, uma agência governamental deve prestar o serviço 

prescrito pela legislação vigente da melhor forma possível, inclusive diminuindo custos.  

Há, de fato, um legítimo movimento dentro do setor público para que ele seja visto e 

manejado com os olhos da Qualidade e da eficiência, considerando que a administração 

burocrática jamais garantiu responsabilidade fiscal e orçamentária, nem a eficácia dos 

resultados. Busca-se, então, a gestão por metas e resultados, sem deixar de lado a idéia de 

cada vez mais tirar do Estado a função de executor das tarefas, para, assim, deixá-lo livre para 

apenas gerir a execução das suas políticas de desempenho (COUTINHO e CAMPOS, 1996).  

É importante considerar que as organizações públicas possuem uma longa tradição em 

gerenciar processos e pessoas; no entanto, quase não possuem instrumentos, práticas e 

compromissos para gerenciar resultados. Por esta razão, é necessário fazer referência a alguns 

princípios básicos da gestão da Qualidade com relação aos quais o setor público necessitará 

de um esforço adicional para se adaptar. São eles: (1) o envolvimento da alta direção; (2) a 

constância de propósitos; e (3) o crescimento do ser humano na organização (PARENTE 

FILHO, 1991). 

Por outro lado, associa-se a prática da gerência somente às organizações com fins 

lucrativos, como se apenas elas necessitassem administrar seus recursos, identificar as 

oportunidades e controlar riscos, isto é, como se apenas elas precisassem ser competitivas e 

eficazes. No entanto, a presença do lucro é uma diferença secundária entre as organizações 

com fins lucrativos e as que não os têm. A diferença principal entre elas está nos bens que 

fornecem. Afinal, tenham lucro ou não, elas dependem dos mesmos fatores para sobreviver, 

que são: o bom desempenho do processo de manutenção e o relacionamento com os seus 

clientes. Assim como no caso do consumo de um bem privado, o consumo de um bem público 

envolve duas reações: (1) a primeira se refere à satisfação embutida no consumo, que está 

ligada ao grau de utilidade que o indivíduo atribui a este bem; (2) e a segunda diz respeito ao 

sacrifício que está associado à contribuição que o consumidor dá à produção desse bem, 

enfim, produtos de naturezas diferentes, mas a essência é a mesma. Entretanto, sendo a 

satisfação e o sacrifício conceitos subjetivos, medidos somente no mercado em que operam 

bens privados, não é fácil avaliar as preferências individuais relativas ao consumo de bens 

públicos (SILVA, 1983; COUTINHO e CAMPOS, 1996). 

Além disso, a aplicabilidade da idéia básica da ausência de falhas, ou seja, a ausência 

de retrabalho, desperdício, perdas, devolução, indenizações, é possível a qualquer repartição 

pública, uma vez que qualquer produto, independente de quem o produz, pode ser avaliado 

quanto ao custo, ao atendimento e às suas qualidades intrínsecas, ou seja, quanto à 
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conformidade do produto aos padrões. Enfim, todos os conceitos que dizem respeito à 

Qualidade podem ocupar o vocabulário e as atividades do setor público. Dessa maneira, é 

possível concluir que as organizações governamentais podem ser encaradas (vistas, analisadas 

e gerenciadas) como sistemas a serem geridos com Qualidade. 

 

3.2 Conservação Urbana 
 

3.2.1 Visões sobre a Conservação Urbana 

 

Apesar dos debates sobre o que se conhece hoje por Conservação Urbana terem tido 

início apenas na década de 1960, é inegável que, antes dessa época, ações destinadas à 

proteção e à transmissão do legado das sociedades tenham sido planejadas e executadas; do 

contrário, monumentos isolados como o Coliseu, em Roma, ou cidades inteiras como Veneza 

não poderiam ser apreciadas pelas gerações atuais. Desde essa época, até a atualidade, a 

Conservação Urbana é tomada apenas como um termo geral relacionado à proteção do 

patrimônio histórico. Definitivamente, este termo ainda não se refere a uma teoria23 formada e 

aceita universalmente. As discussões a seu respeito são, em sua maioria, baseadas em 

experiências de implantação de projetos, como foi o caso da experiência de reabilitação do 

centro histórico da cidade de Bolonha, no final da década de 1960, que deu início a toda a 

discussão sobre a Conservação Integrada, sendo posteriormente seguida por outras 

experiências no norte da Itália, nas cidades de Modena Reggio-Emilia, Imola, Ravenna e 

Ferrara, e também por algumas cidades espanholas. Embora o uso da abordagem da 

Conservação Urbana possa ser considerado abrangente em termos de número de propostas, 

em que atuam como guia fundamental, e, também, em termos de tempo de existência, existem 

sistematicamente, desde 1975, estudos mais conceituais são raros. Apenas nos anos 1990, 

sistematizações mais explícitas sobre a abordagem da Conservação Urbana começaram a 

surgir no cenário das discussões sobre a cidade. Dessa maneira, é possível afirmar que o que 

foi produzido até o momento sobre Conservação Urbana não tem maturidade suficiente para 

conferir a suas ações o status de método aceito (ZANCHETI, 2004).  

A Conservação Urbana, neste trabalho, será considerada uma abordagem de gestão, ou 

seja, uma forma sistemática de tratar o problema da transmissão do Patrimônio sem que 

                                                 
23 Teoria, nesta Dissertação é entendida como uma explicação geral de um conjunto de fenômenos, 
que pode ser aplicada, em princípio, a todos os fenômenos semelhantes (LAVILLE e DIONNE, 1999). 
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ocorram perdas. Para tal, devem ser utilizados métodos e conceitos, baseados em relações de 

causa e efeito, que tentam, porém não estabelecem um corpo teórico, mas que sirvam como 

um marco referencial (ZANCHETI, 2003).  

No esforço de ampliar o entendimento sobre o termo Conservação Urbana, que é 

essencialmente abrangente e controverso, será apresentada, a seguir, uma visão considerada 

suficientemente esclarecedora sobre ele. Esta visão foi desenvolvida pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO, que é uma agência 

internacional dedicada às questões que envolvem o Patrimônio Mundial: 

“A Conservação é geralmente tomada como um termo geral relacionado com a 

proteção do patrimônio cultural e natural, incluindo áreas históricas e paisagens 

culturais, cujo balanço e natureza específicos dependem da fusão das partes de que 

foram compostos, incluindo atividades humanas, edificações, organização espacial e 

arredores” (cf. JOKILEHTO, 2002, p.11). 

Entretanto, a inclusão neste trabalho de uma outra visão sobre a Conservação Urbana, 

desta vez elaborada pelo urbanista Feilden, também foi julgada importante: 

“A Conservação pode ser tomada como um termo geral para a salvaguarda e 

proteção do patrimônio histórico, e como a ação de prevenção da sua decadência. Ela 

engloba todos os atos para prolongar a vida de nosso patrimônio cultural e natural, 

sendo seu objetivo apresentar, a todos que usam e contemplam maravilhados as 

edificações históricas as mensagens artísticas e humanas que estas edificações 

possuem” (cf. JOKILEHTO, 2002, p.11).  

O interessante dessa visão é que ela torna possível, na medida em que trata do objetivo 

da Conservação Urbana, a diferenciação entre este termo e qualquer outra atividade que 

também se baseie no desejo de salvaguardar o Patrimônio, tais como a Restauração24, a 

Preservação25 e o Tombamento26 que, de uma forma geral, limitam-se ao interrompimento do 

processo de decadência do objeto da ação.  

                                                 
24 A Restauração é qualquer intervenção destinada a: restabelecer a substância de um bem em um 
estado anterior ao conhecido, e a mantê-lo em funcionamento, facilitando sua leitura e sua 
transmissão integral ao Seu objetivo é conservar e revelar os valores estéticos e históricos do 
monumento, ver item 4.4 desta Dissertação. 
25 A Preservação é a atividade que mantém as características que apresentem uma significação cultural. 
É a manutenção do estado da substância de um bem e a desaceleração do processo pelo qual ele se 
degrada, ver item 4.4 desta Dissertação. 
26 O tombamento é um ato administrativo realizado pelo Poder Público com o objetivo de preservar, 
por intermédio da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, 
ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou 
descaracterizados (IPHAN, 2004). 
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Tendo em vista essas visões, já é possível pensar a Conservação Urbana como uma 

opção, ou seja, como uma forma de gerir um sítio com vistas ao prolongamento de sua vida, 

por meio de ações que previnam sua decadência e possibilitem a sua transferência para as 

gerações futuras, sem perdas nesse processo. 

A abordagem da Conservação Urbana foi considerada nesta Dissertação como um de 

seus pressupostos. Isso porque a ela estimula a adaptação do espaço conservado ao modo de 

vida atual, e acredita que esse seja um dos fatores que garantem a transmissão desse espaço 

para outras gerações sem que ocorram as indesejadas perdas de identidade, de autenticidade, e 

de integridade, tão temidas pelos que implantam ações para proteger e preservar áreas 

urbanas, sobretudo as históricas, cujas perdas muitas vezes são irreparáveis (ZANCHETI, 

2004). 

Devemos entender que o uso da abordagem da Conservação não deve se limitar às 

áreas que possuam valor histórico. Qualquer parte da cidade pode ser alvo de ações de 

Conservação, desde que a sociedade local entenda que esse espaço merece ser usufruído tanto 

pela geração atual como pelas gerações que ainda estão por vir. Também é necessário dizer 

que não é preciso que o estado de decadência ou de obsolescência se estabeleça na área, para 

que ações de Conservação sejam postas em prática. As autoridades responsáveis e a 

população mais envolvida com ela têm o dever de estar atentos ao estado de conservação da 

área, e de evitar que qualquer um dos processos mencionados acima seja iniciado, tomando as 

devidas providências para tal (ZANCHETI, 2004; PONTUAL, 2002). 

 

3.2.2 Histórico com Relação ao Restauro 

 

A discussão internacional acerca do Restauro foi de suma importância para a 

construção da abordagem da Conservação, uma vez que estas são atividades complementares, 

ou seja, o Restauro é uma das possíveis ações de Conservação essenciais em qualquer Projeto 

ou Programa de Conservação a ser implantado.  

A contribuição do Restauro para a Conservação ocorreu por meio de discussões 

teóricas que abriram várias vertentes de pensamento com relação à atitude a ser tomada no 

momento da perpetuação de um bem, cuja preservação era de interesse público, e também, 

através da evolução tecnológica e científica pela qual a Restauração passou, melhorando 

qualitativamente as ações restauradoras. 

Desde o início do século XIX, existe um conflito entre as várias noções de 

Restauração existentes. Entre elas é possível destacar o trabalho de alguns notáveis teóricos e 
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profissionais da Restauração, cujos trabalhos possibilitaram a estruturação da teoria moderna 

da Restauração. Ruskin (1819-1900), por exemplo, defendeu uma Restauração de caráter 

conservacionista; Viollet-le-Duc (1814-1879) buscava a pureza do estilo da obra, e não, 

necessariamente, sua condição original. Camilo Boito (1836-1914) desenvolveu a 

“Restauração Filológica” que se apoiava na documentação para assim ser colocada em 

prática, e Riegl (1857-1905) dedicou seu trabalho aos valores que subsidiam as tomadas de 

decisão no Restauro. Já Gustavo Giovannoni (1873-1974) desenvolveu a “Restauração 

Científica“ e, finalmente, Cesari Brandi (1906-1988), mais recentemente, sintetizou a 

Moderna Teoria da Restauração. 

Ruskin (1819-1900) foi o precursor da mentalidade conservacionista com relação às obras 

de arte. Para ele, a Restauração não significava a Conservação, pelo contrário, a Restauração 

era a destruição mais abrangente que uma edificação poderia sofrer. Ele se apoiava em uma 

nova consciência histórica, a qual chamava a atenção para o significado da autenticidade do 

material histórico dos monumentos antigos. Segundo essa consciência, o trabalho de um 

artesão não podia estar livre da cultura e das condições sócio-econômicas da época em que ele 

vivia. Logo, seria impossível reproduzir um trabalho com seu significado original estando o 

artesão em um contexto cultural diverso. Portanto, para Ruskin, a “morte” da obra era um 

caminho natural, para ele não deveria se fazer nada para evitar tal acontecimento (RUSKIN, 

1849; LARKAHAM, 1996).  

Viollet-le-Duc (1814-1879) caminhava na direção oposta à de Ruskin. Ele propunha 

em seus trabalhos a interpretação do estilo originário da obra, ou seja, defendia que o 

restaurador se colocasse no lugar do artista e tomasse decisões acerca do futuro da obra que 

ele estava restaurando. Para ele, restaurar não era manter, nem reparar, muito menos refazer 

uma obra de arte; restaurar era levar a obra a um estado de completude, o qual poderia nem ter 

existido. Ele não se contentava em fazer uma reconstituição hipotética, ele ia além do que a 

obra era, buscando a pureza do seu estilo (KÜHL, 2000). 

Esse debate, talvez, tenha encontrado um ponto de equilíbrio com o trabalho de 

Camilo Boito (1836-1914). Ele analisou e reformulou as duas experiências antagônicas 

anteriores, fazendo uma síntese crítica e original das posições de Viollet-le-Duc e de Ruskin. 

A essa síntese foi dado o nome de restauração “filológica”, que se caracterizou como sendo 

científica e moderada, uma vez que ele defendia: o respeito à matéria original, a 

reversibilidade e a distinguibilidade do que fosse adicionado, a ênfase à documentação e a um 

método científico, o interesse pelos aspectos consertativos, visto que um de seus objetivos era 

a mínima intervenção, e a noção de ruptura entre passado e presente nas ações de restauração. 
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Em uma conferência realizada no ano de 1884, onde Boito apresenta os fundamentos do 

restauro científico, ele se refere aos restauradores de sua época com as seguintes palavras “é 

necessário confessar que muitos são falsificadores e ignorantes. (...) Confesso que temo a 

ambição do sábio, mas temo mais ainda a ambição do ignorante: não basta, infelizmente, o 

não saber para não fazer” (BOITO, 2002, p. 53). Ele criticava vigorosamente a falsificação e a 

imitação nas restaurações praticadas em sua época, devido aos acréscimos e supressões 

realizadas sem nenhum método. Seus anos de experiência profissional e de estudos lhe 

permitiram enunciar os princípios fundamentais da Restauração, os quais se encontram na 

base da teoria contemporânea da Restauração, e serão apresentados a seguir de maneira 

sucinta (BOITO, 2002): 

1) ênfase no valor documental dos monumentos; 

2) uso de acréscimos e de renovações com caráter diverso do original, porém 

sem destoar do conjunto, apenas se estritamente necessário; 

3) uso de complementos de partes deterioradas ou faltantes, em material 

diverso, ou com a data da sua restauração incisa, ou, ainda, com formas 

simplificadas; as obras de consolidação deveriam limitar-se ao estritamente 

necessário; 

4) respeito às várias fases do monumento, sendo a remoção de elementos 

somente admitida se tiverem qualidade artística inferior à do edifício; 

5) registro das obras, antes, durante e depois da intervenção; 

6) uso de uma lápide junto à obra restaurada com a data da intervenção. 

Seu mérito e sua contribuição à abordagem da Conservação foi ter construído uma 

teoria baseada em análises profundas, em estudos documentais e na observação, que 

estabeleceu princípios de restauração ponderados e conseqüentes, e ter evidenciado a 

relevância dos valores estéticos e históricos, mostrando que eles podem conviver numa 

mesma obra, mesmo sendo contraditórios.  

Paralelamente, Aloïgs Riegl (1857-1905) também contribuía com seu pensamento e 

seu trabalho para a formulação da teoria da Restauração, elaborando a primeira análise 

sistemática dos valores patrimoniais. Em sua carreira curta e intensa, ele apresentou sua teoria 

de forma densa e abstrata, apesar de seu trabalho ter se caracterizado pela grande objetividade 

com que tratava as questões patrimoniais. Refletindo sobre a importância do pensamento 

criativo do artista com relação às considerações funcionais, práticas e técnicas, e sobre o 

conceito moderno de historicidade, Riegl foi capaz de identificar as condições e as demandas 

particulares de cada época. Dessa maneira, ele apresentou uma forma de conectar o artista a 
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seu tempo e sua cultura. Em 1903, baseado na noção de monumento histórico, existente desde 

a Renascença Italiana, que valorizou a história cultural, Riegl fez uma revisão histórica do 

desenvolvimento dos princípios da Restauração moderna que lhe permitiu distinguir os 

diferentes tipos de monumentos, os diversos tipos de valores dados a eles e os conceitos 

relacionados à moderna Conservação, assim, publicou o livro “O culto Moderno aos 

Monumentos”27 (JOKILEHTO, 1999; RIEGL, 1987; ZANCHETI, 2002).  

Mais tarde, Gustavo Giovannoni defende o chamado “Restauro Científico”, cuja 

abordagem enfatizava o papel das pesquisas e da análise científica, na tentativa de ler e de 

interpretar os monumentos antigos. Seu trabalho foi extremamente importante para a 

abordagem da Conservação, principalmente no aspecto urbano, e isso se deve, sobretudo, a 

dois motivos. Primeiramente, no período em que os ideais do Futurismo28 e do Planejamento 

Funcionalista29 estavam com toda força, Giovannoni, isoladamente, defendia as cidades 

históricas. Ele formulou uma teoria para que fosse possível a modernização dessas cidades, na 

qual dava atenção ao significado da arquitetura menor, justificando essa atitude no fato desta 

ser responsável por garantir a continuidade do tecido urbano numa cidade com tais 

características. Giovannoni viveu o conflito entre as exigências do desenvolvimento moderno 

e o respeito aos valores histórico e artístico, e do ambiente das cidades antigas. Diante desse 

paradoxo, sua atitude foi considerada equilibrada. Ele apresentou uma abordagem que 

abrangia aspectos arquitetônicos, históricos, ambientais e de uso das edificações, cujo 

objetivo era preservar a autenticidade da estrutura e o respeito pela história artística não só 

dos monumentos, mas também das construções históricas em geral e, sobretudo, para as áreas 

urbanas históricas. E em segundo lugar, Giovannoni via com bons olhos o uso de métodos e 

técnicas modernas, diante da impossibilidade das técnicas tradicionais atingirem os objetivos 

da Restauração. No entanto, estava sempre atento ao nível de modernidade introduzido na 

obra, para que este não prejudicasse a mesma. Através de seus escritos, consolidou as bases 

do “Restauro Científico” fundamentado na crítica e na abordagem científica; e consolidou 

                                                 
27 RIEGL, A. El Culto Moderno a los Monumentos: caracteres y origen. Madrid, 1987. 
28 Futurismo é um movimento modernista lançado em 1909 por Felippo Tommazo Marinetti, autor 
italiano (1876-1944), que se baseia numa concepção dinâmica de vida, voltada para o futuro, e 
combate o culto ao passado e à tradição, o sentimentalismo, valoriza as formas nítidas, concisas e 
velozes, é nacionalista e antipacifista (FUTURISMO. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo 
Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 957). 
29 Planejamento Funcionalista é o tipo de Planejamento Urbano baseado em uma tendência da 
arquitetura do século XX, a qual parte do princípio de que a forma deve resultar da perfeita adequação 
à função (FUNCIONALISTA. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o 
dicionário da língua portuguesa. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 952). 
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também os princípios da Conservação Italiana Moderna, publicando, em 1932, uma norma 

para o Restauro do Monumento, chamada “Carta do Restauro”30 (JOKILEHTO, 1999; 

ZANCHETI, 2002).   

A Segunda Guerra Mundial teve como conseqüência profundos estragos nas cidades 

históricas, fato que trouxe um momento de reflexão sobre que atitude tomar diante daquela 

situação. A destruição revelou à sociedade a necessidade de existirem diretrizes claras para a 

restauração de estruturas históricas danificadas. O resultado dessa reflexão foi um conjunto de 

três opções utilizadas na reconstrução das áreas históricas. A primeira era copiar a situação 

anterior à guerra, opção totalmente execrada pelos urbanistas modernos, que defendiam a 

reconstrução com o uso de formas modernas, no entanto dependendo do grau de destruição e 

de importância do sítio histórico, estes lugares eram respeitados, sendo essa a segunda opção. 

A última alternativa era a mais equilibrada, pois consistia na construção de volumes 

arquitetônicos com uma linguagem moderna, utilizando ritmos e proporções anteriores. 

Atitude esta que também refletia o respeito dos modernistas pelo passado destruído 

(ZANCHETI, 2002). 

Giulio Carlo Argan (1904-1994) e Cesari Brandi (1906-1988) trabalharam ativamente 

nessa reconstrução. A falta de reflexão sobre o Restauro e a Reconstrução, em circunstâncias 

tão especiais, fizeram com que Brandi, que estava envolvido nas questões operacionais da 

reconstrução, sentisse dificuldades nas tomadas de decisão sobre a Restauração. Em 1963, ele 

desenvolveu, então, uma “Teoria da Restauração”31 para obras de arte, baseada no valor 

artístico e no reconhecimento da obra de arte como tal. Nesse trabalho, Brandi definiu a 

restauração como sendo “o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte em sua 

consistência física e em sua dupla polaridade, estética e histórica, com vistas a sua 

transmissão para o futuro” (BRANDI, 1988, p. 15). E afirmou que o objetivo da restauração 

da obra de arte era o de restabelecer a unidade potencial da mesma. Brandi se caracterizou por 

ter uma posição ativa na intervenção restauradora. Isso talvez tenha tido dois motivos: o 

primeiro é que a base do seu argumento é o fato de que o planejamento da intervenção da 

restauração depende de um juízo crítico feito a respeito da obra de arte em questão, no qual se 

consideram três dimensões: a material, a estética e a histórica, e o segundo é que ele colocou 

um limite fundamental para as ações restauradoras: a própria obra de arte, ou seja, o respeito à 

sua unidade potencial, e o desejo de restabelecê-la. Enfim, seu trabalho foi uma síntese do 

                                                 
30 Seu conteúdo está disponível em 
www.iphan.gov.br/legislac/cartaspatrimoniais/cartaspatrimoniais.htm. 
31 BRANDI, C. Teoria de la Restauración. Madrid: Alianza Editorial, 1992. 
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pensamento restaurador moderno, na medida em que ele nos mostrou que a obra de arte, com 

suas características inerentes, suas peculiaridades e sua própria história - ou seja, seu passado 

e contexto atual - é que define como será restaurada e não o inverso.  

O profundo debate ocorrido entre estes pensadores e profissionais do Restauro 

promoveu e estimulou práticas inéditas nessa atividade. A contribuição de cada um teve, e 

ainda tem, reflexos no corpo de conhecimento da Conservação Urbana, que continua sendo 

fomentado por meio da descoberta de aspectos fundamentais para a construção dessa 

abordagem. Um deles foi perceber que, a partir do século XVIII, a Restauração foi se 

afastando das questões do dia-a-dia das obras de Restauro, e se aproximando da sua conotação 

cultural. Ou seja, essas obras compunham uma herança que possuía mais do que o valor 

artístico e histórico, os quais qualquer um podia ver, elas possuiam também aspectos 

intrínsecos e intangíveis que começaram a ser valorizados. Isso alterou a relação da sociedade 

com seu passado, dando origem a uma nova maneira de encarar o legado cultural, sendo 

percebida em novos movimentos para Preservação e Restauração de monumentos. Embora 

tenha ocorrido todo esse debate, ainda não se chegou a um denominador comum no que diz 

respeito à conduta do responsável por uma Restauração, existindo, basicamente, duas 

correntes de pensamento: a primeira tende ao conservacionismo e tenta, em sua intervenção, 

contar a história da obra, e a segunda é mais sensível às pressões por mudanças existentes nos 

ambientes urbanos. A Conservação Urbana surgiu nesse contexto e se estruturou tentando 

encontrar uma maneira de atuar que fosse equilibrada o suficiente para considerar as duas 

visões, mas que também incluísse novas dimensões ao planejamento da gestão da região com 

vistas à adaptação do patrimônio à vida contemporânea e à sua  transmissão para as gerações 

futuras (BOITO, 2000; LARKAHAM, 1996). 

 

3.2.3 Princípios e Objetivos da Conservação Urbana  

 

A pesquisa bibliográfica realizada para elaboração desse item da Dissertação 

possibilitou que princípios da abordagem da Conservação Urbana fossem identificados e 

sistematicamente apresentados a seguir (COHEN, 1998; CARRIÓN, 2001): 

1) Os critérios selecionados para a tarefa de identificar as características 

preserváveis significativas de uma área a ser conservada, devem ser 

quantificáveis, para que possam desta maneira, ser julgados. Essas 

características estão baseadas na estrutura física urbana e nem sempre são 

claramente distinguíveis. Já quando estes critérios estão ligados aos símbolos 
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culturais duráveis, podemos distinguir duas categorias importantes de 

qualidades: as estéticas e as históricas. Todos esses critérios e qualidades 

serão úteis na formulação dos Objetivos da Conservação Urbana32 para uma 

determinada área; 

2) Fazer com que a preservação de construções isoladas seja sempre 

considerada dentro de um contexto estético e histórico, o que facilita o 

entendimento da intervenção a ser implantada; 

3) Realizar operações de Conservação Urbana dentro de um clima de 

participação, pois se for mostrado para a população que não se está 

preservando apenas “pedras vazias” (isto é, se o objetivo acima for 

alcançado) ela, naturalmente, irá sentir o impacto positivo que os esforços de 

Conservação terão em sua vida diária e passará a apoiar e encorajar, e até a 

participar destes esforços; 

4) Contribuir para o processo de reabilitação humana, aumentando o nível de 

qualidade de vida das populações afetadas pelos projetos de Conservação 

Urbana, uma vez que as ações de restauração, reabilitação ou mesmo 

revitalização buscam restaurar a dignidade dos processos citadinos e sua 

participação ativa na construção da urbe; 

5) “Promover a vida urbana caracterizada pelo forte senso de continuidade” 

(COHEN, 1998, p.39), já que o foco da preservação não pode ser mantido 

nos monumentos isolados, pois a preservação de qualidades estéticas não é 

suficiente para se alcançar o objetivo geral colocado acima. Logo, o valor 

das qualidades do dia-a-dia tem que ser redescoberto para que a maneira 

urbana da vida seja mantida e o raro sabor local seja preservado. 

A conservação de determinado bem patrimonial de uma sociedade se justifica em 

algumas situações. Essas situações podem ser entendidas como princípios de conservação. 

São elas (COHEN, 1998): 

1) quando esse bem se torna um campo de manifestações e representação da 

diversidade cultural. Isso ocorre devido ao fato de uma área urbana ser fruto 

de um longo processo de transformação, o qual deixa sinais no próprio 

território, como, por exemplo, a divisão das propriedades, as estradas, as 

construções, etc.; 

                                                 
32 Ver definição de Conservação Urbana no item 4.4 deste trabalho.  
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2) quando se tem consciência de que a propriedade pública e as considerações 

públicas são o primeiro sinal de riqueza cultural de uma sociedade e que  

possuem papel relevante nos aspectos urbanos da Conservação Urbana, e por 

guardar tal importância não podem deixar de existir; 

3) quando o custo da conservação é mais baixo do que o custo de criar uma 

nova estrutura para abrigar a mesma função; 

4) quando, na análise de um bem patrimonial, há ponto de vista afetivo, estético 

ou histórico ou uma combinação destes, ou seja, quando há o entendimento 

de que este bem é de valor inestimável. 

3.3 Gestão da Conservação Urbana 
 

3.3.1 Conservação Integrada 

 

Desde o final dos anos 1960, o termo Conservação Urbana vem sendo modificado, em 

função das discussões provocadas pela implantação de Projetos de Conservação Urbana, em 

várias cidades ao redor do mundo. Assim, a cada tentativa de implantação, lacunas foram 

sendo identificadas e retificadas. Esse fenômeno fez surgir uma nova abordagem, o da 

Conservação Urbana Integrada que pode ser definida como uma abordagem da gestão e do 

planejamento das cidades e dos territórios, que adota uma perspectiva multi-referencial 

(econômica, política, cultural, ambiental e físico-espacial), e que (ZANCHETI, 2004): 

 está centrada, mas não se limita, ao aspecto físico espacial de áreas urbanas 

consolidadas, socialmente reconhecidas como de valor cultural, e procura manter 

sua integridade, autenticidade e continuidade para a presente e as futuras gerações; 

 enfatiza a conservação dos aspectos físico-espaciais no interior processo de 

desenvolvimento/transformação da cidade, ao mesmo tempo em que busca o 

desenvolvimento sustentável, por meio da transformação dos valores culturais em 

ativos que agregam valor em todas as dimensões do desenvolvimento (econômica, 

política, cultural, ambiental,e físico-espacial). 

Diante dessa definição e das visões sobre a Conservação Urbana, expostas no item 

3.2.1 deste trabalho, é possível concluir que essa está relacionada com a proteção do 

Patrimônio de uma determinada urbe e, fundamentalmente, é um termo que engloba todos os 

atos para prolongar a vida do patrimônio cultural, tendo como objetivo a transmissão das 

mensagens artísticas e humanas contidas nos elementos que o compõem. Já a Conservação 
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Urbana Integrada está mais ligada à gestão, ou seja, é uma das maneiras de colocar em prática 

os princípios da Conservação Urbana.  

A Conservação Integrada33 se inspirou no urbanismo reformista italiano dos anos 1960 

e 1970, e teve início com a experiência de reabilitação do Centro Histórico de Bolonha, na 

Itália, no final da década de 1960, sendo conduzida por políticos, administradores, 

planejadores e arquitetos ligados ao Partido Comunista Italiano. Estes profissionais utilizaram 

os resultados dessas intervenções, juntamente com seus princípios, como argumentos teóricos 

e práticos para a construção de uma nova imagem política que estivesse ligada à eficiência 

administrativa, justiça social e participação da população no planejamento urbano das cidades. 

Mais tarde, entre as décadas de 1970 e 1980, os princípios dessa intervenção, já reformulados, 

foram utilizados em outras experiências, tanto em cidades italianas como espanholas 

(ZANCHETI, 2004). 

Os princípios da Conservação Integrada foram sistematizados em 1975, pela 

“Declaração de Amsterdã”34, sendo então resumidos, e apresentados por Zancheti (2004). São 

eles: 

 O patrimônio arquitetônico contribuiu para a tomada de consciência da 

comunhão entre história e destino; 

 O patrimônio arquitetônico é composto de todos os edifícios e conjuntos 

urbanos que apresentem interesse histórico ou cultural. Nesse sentido, 

extrapola as edificações e conjuntos exemplares e monumentais, para abarcar 

qualquer parte da cidade, inclusive a moderna; 

 O patrimônio é uma riqueza social; portanto, sua manutenção deve ser uma 

responsabilidade coletiva; 

 A conservação do patrimônio deve ser considerada como o objetivo principal 

da planificação urbana e territorial; 

 As municipalidades são as principais instituições responsáveis pela 

conservação; portanto devem trabalhar de forma cooperada; 

 A recuperação de áreas urbanas degradadas deve ser realizada sem 

modificações substanciais da composição social dos residentes nas áreas 

reabilitadas; 

                                                 
33 A partir deste ponto, o termo “Conservação Urbana Integrada” será reduzido para o termo 
“Conservação Integrada”. 
34 O conteúdo da “Carta de Amsterdã” assim como de todas as Cartas Patrimoniais está disponível em 
<http://www.iphan.gov.br/legislac/cartaspatrimoniais/cartaspatrimoniais.htm>. 
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 A conservação integrada deve ser calcada em medidas legislativas e 

administrativas eficazes; 

 A conservação integrada deve ser apoiada por sistemas de fundos públicos que 

apóiem as iniciativas das administrações locais; 

 A conservação do patrimônio construído deve ser assunto dos programas de 

educação, especialmente dos jovens; 

 Deve ser encorajada a participação de organizações privadas nas tarefas de 

conservação integrada; 

 Deve ser encorajada a construção de novas obras arquitetônicas de alta 

qualidade, pois elas serão o patrimônio de hoje para o futuro. 

Mesmo tendo início nas áreas históricas, a Conservação Integrada, através da adoção de 

seus princípios, foi sendo incorporada por outras áreas da cidade, tentando integrar os espaços 

públicos, as áreas verdes e as áreas residenciais de bairros centrais cujo estoque de área 

construída estava sendo subtilizado. Os pensadores da abordagem da Conservação Integrada 

se concentraram em dar respostas aos problemas dessas áreas, cujo valor econômico e 

imobiliário estava se perdendo, principalmente, nas áreas tombadas. Porém, quando alguns 

administradores de cidades históricas perceberam que estes problemas podiam ser importantes 

instrumentos para a captação de recursos (federais e internacionais), a Conservação Integrada 

deixou de ser uma bandeira somente da esquerda (ZANCHETI, 2004; PONTUAL, 2002). 

A partir de meados dos anos 1970, a consciência ambiental ampliou o conceito da 

Conservação Integrada, que passou a inserir os monumentos, os sítios e centros históricos 

num contexto maior: o território histórico cultural. Essa inserção se deu em grande parte pelo 

reconhecimento de que a cidade é fruto de uma longa transformação, a qual é composta por 

sucessivos processos de superposição e justaposição das ações humanas em cada tempo 

(ZANCHETI, 2004).  

Na década de 1990, ao ser utilizada de maneira desvirtuada pelas políticas urbanas, a 

Conservação Integrada perdeu seu cunho social. Mais tarde, ela se concentrou novamente nas 

áreas históricas. Dessa vez, contemplando outros campos disciplinares. Seu principal objetivo 

passou a ser encontrar nas cidades uma relação harmoniosa entre a cultura, o meio ambiente e 

o meio construído. E seu grande desafio passou a ser manter esse processo de transformação e 

de inovação sem deixar que sejam apagadas as heranças do passado, nem que as cidades se 

rendam aos processos de homogeneização do território (ZANCHETI, 2004). 

Desde o momento de sua concepção, a Conservação Integrada passou por profundas 

mudanças no seu corpo de conhecimento. As suas primeiras concepções foram centradas nas 
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ações do Estado, como ocorreu no caso do centro histórico de Bolonha, no final dos anos 

1960, e como pode ser interpretado através dos seus princípios, contidos na “Carta de 

Amsterdã”, sistematizados em 1975. Na atualidade, a abordagem da Conservação Integrada 

ampliou seu universo de relacionamentos e lida, basicamente, com três tipos de relação: a 

pública e privada; a pública e não-governamental; e a privada e não-governamental. Com a 

evolução das teorias sobre as políticas urbanas e sobre os movimentos sociais, ocorridas desde 

o final do século XX, as relações na administração das cidades foram sendo modificadas e 

foram incluindo novas maneiras de administrar as cidades. Dessa forma, é possível afirmar 

que o planejamento urbano, que antes tinha um caráter normativo e regulatório, passou a 

adotar a concepção da gestão. Nesta Dissertação, a gestão é vista como um processo contínuo. 

Segundo Carrión (2001), uma intervenção, em um centro histórico, tem início, mas não tem 

fim. Para ele, a gestão da Conservação Integrada deve estar baseada numa política de 

permanente agregação de valor, uma vez que, se ela for interrompida, a degradação pode se 

instalar. Além disso, ela deve reconhecer a necessidade da presença da atividade da 

negociação e da inclusão da moderna teoria da gestão pública em seu escopo. Portanto, ela 

deve continuar buscando caminhos para realizar a transmissão dos bens patrimoniais, de 

maneira a garantir a permanência da base material existente, contribuindo para a busca do 

bem estar e, principalmente, da melhoria da qualidade de vida da população atual e do futuro 

(CARRIÓN, 2001; ZANCHETI, 2004).   

 

3.3.2 O Papel das Organizações Internacionais 

 

Na atualidade, existem vários Organismos Internacionais atuando em prol da proteção 

do patrimônio mundial. O esforço deles vem rendendo frutos incontestáveis, principalmente 

no que diz respeito à mudança de atitude por parte dos órgãos de desenvolvimento dos países 

possuidores de patrimônio de interesse mundial. Fato que reflete a adoção de alguns aspectos 

por parte desses países, como, por exemplo, conhecer a identidade das comunidades além de 

conhecer suas características e diferenças; apropria-se do acervo do patrimônio intangível de 

cada sociedade, uma vez que essas práticas, realizadas durante gerações, são relevantes na 

manutenção da defesa da essência de cada povo; ter a noção de que o desenvolvimento não é 

gerado apenas por fatores econômicos; dotar as políticas de desenvolvimento da dimensão 

cultural e entender que a cultura é um fator essencial para desenhar um sistema de 

desenvolvimento (CARRIÓN, 2001).  
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A atuação e a importância da UNESCO, através do Centro do Patrimônio Mundial 

(World Heritage Centre), são inegáveis. Desde a década de 1970, este centro tem como 

objetivos: incentivar países a se tornarem signatários da “Convenção sobre a Proteção do 

Patrimônio Mundial, Cultural e Natural”35, publicada em 1972, em Paris; assegurar a proteção 

do seu patrimônio natural e cultural, fornecendo auxílio técnico e treinamento profissional; 

incentivar os Governos a incluírem bens patrimoniais na Lista do Patrimônio Mundial36; 

fornecer auxílio de emergência para os bens patrimoniais; dar suporte a atividades que 

aumentem a consciência da importância da conservação do patrimônio mundial; incentivar a 

participação da população na preservação de seu patrimônio e incentivar a cooperação 

internacional na conservação do patrimônio mundial. A UNESCO promove encontros 

internacionais nos quais ocorrem debates sobre as causas que impedem os esforços destinados 

a melhorar as condições de vida das populações, sobretudo as do chamado Mundo em 

Desenvolvimento, de obterem êxito, e sobre o papel da cultura dentro do desenvolvimento dos 

países (UNESCO, 2003).  

O Conselho Internacional de Monumentos e Sítios – ICOMOS é uma organização 

internacional não-governamental, dedicada à conservação de monumentos históricos. Ele 

também tem uma atuação relevante no desenvolvimento e na discussão sobre as questões 

relativas à proteção do patrimônio cultural mundial. O ICOMOS promove a conservação do 

patrimônio por meio da instrução, do treinamento, da troca de informações, do auxílio 

técnico, da documentação e do apoio jurídico, entre outras atividades. Uma das 

responsabilidades desse conselho é a promoção de grande parte dos eventos que tem as Cartas 

Patrimoniais como documento conclusivo (ICOMOS, 2004). 

Graças ao trabalho desses Organismos Internacionais, os gestores das cidades 

possuidoras de bens patrimoniais passaram a considerar fundamental a introdução da 

dimensão cultural nas políticas de desenvolvimento. Isso representou um grande salto 

qualitativo nas ações de Conservação, pois o foco deixou de ser apenas econômico e 

financeiro, passando a contemplar, sobretudo, aspectos socais, culturais, e ecológicos, 

promovendo o desenvolvimento de políticas que sejam culturalmente e ambientalmente 

sustentáveis (CARRIÓN, 2001; JOKILEHTO, 2002).  

                                                 
35 A Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, é uma das trinta e nove 
Cartas Patrimoniais.  
36 Esta lista foi proposta por essa convenção em 1972, atualmente, reúne 754 bens patrimoniais sendo 
582 bens culturais, 149 bens naturais e 23 bens de natureza mista. Esses bens são inscritos na lista 
através de uma avaliação feita pelo Comitê do Patrimônio Mundial. 
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Mesmo que os Organismos Internacionais desenvolvam um trabalho importante sobre 

a Conservação Integrada, e tenha um papel relevante na sua divulgação e no seu estudo, sua 

contribuição, no que se refere à Gestão da Conservação, se dá de maneira indireta, através da 

promoção de encontros internacionais para discussão, e do financiamento de pesquisas. Pois 

essas atividades não formam um corpo de conhecimento denso e fechado que permita afirmar 

o quê essas organizações consideram como Gestão da Conservação.           

 

3.3.3 Contribuições à Gestão da Conservação 

 

Durante essas quatro décadas de práticas e discussões sobre a Conservação Integrada, 

surgiram algumas propostas de gestão, as quais contribuíram de diversas formas para a 

construção dessa abordagem. Neste item, será apresentado um apanhado do conteúdo das 

propostas que foram relevantes para o cenário dessas contribuições e, também, para a 

elaboração desta Dissertação.  

As primeiras propostas de gestão da Conservação abordadas neste trabalho são as 

desenvolvidas por dois dos Organismos que tratam do patrimônio cultural no Brasil. O 

primeiro é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, e o segundo é o 

Centro de Conservação Integrada Urbana e Territorial - CECI. O IPHAN é um órgão público 

federal que, desde 1937, é responsável pelo patrimônio histórico e artístico nacional 

brasileiro. Ele contribui de maneira indireta para a Gestão da Conservação quando trata do 

tombamento, do registro dos bens culturais e das legislações relativas aos bens culturais. Em 

2003, como uma resposta aos constantes fracassos das ações de Conservação, muitas vezes 

causados pela falta de recursos (humanos e financeiros), falta de continuidade e ineficácia das 

ações públicas, o IPHAN produziu um termo geral de referência37 para orientar a formulação, 

implementação, acompanhamento e avaliação de planos de preservação elaborados no Brasil. 

Este documento, certamente, refletiu o desejo de melhorar os instrumentos de gestão do 

patrimônio cultural com vistas à diminuição das perdas nas transmissões dos estoques 

patrimoniais através dos tempos (IPHAN, 2003; IPHAN, 2004).  

O CECI é um Núcleo de Pesquisa e Treinamento sobre Conservação Integrada Urbana 

e Territorial, criado em 1997, sediado em Recife-PE, cuja produção intelectual tem grande 

relevância no cenário da gestão da Conservação no Brasil. Sua missão é promover a 

conscientização, o ensino e a pesquisa sobre a Conservação Integrada Urbana e Territorial, 

                                                 
37 IPHAN. Plano de Preservação de Sítio Histórico Urbano: Termo de Referência. Brasília, 2003. 
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dentro da perspectiva do Desenvolvimento Sustentável. Nesses sete anos de atuação, o CECI 

desenvolveu atividades dirigidas, tanto para a comunidade técnica e acadêmica brasileira, 

quanto para a internacional. O CECI desenvolve pesquisas, teorias, métodos e instrumentos de 

planejamento da conservação urbana e territorial; promove cursos de extensão, e de pós-

graduação e conferências, seminários e encontros de especialistas e acadêmicos; bem como 

presta serviços à comunidade interessada em gerir seu patrimônio (CECI, 2004; PONTUAL, 

2002).  

As reflexões que deram origem ao CECI estão reunidas no artigo “Reflections on 

Integrated Urban Conservation Planning”, publicado em 1996, de autoria de Zancheti e 

Jokilehto. Mais tarde, em 2002, num esforço de sistematização e aprofundamento das 

contribuições empíricas que esse organismo havia feito à gestão da Conservação, ele publicou 

o livro “Gestão do Patrimônio Cultural Integrado”. Essa publicação traz as reflexões sobre as 

diversas ferramentas de gestão desenvolvidas e organizadas dentro de um sistema de gestão 

que configura o que, atualmente, é conhecido como “Modelo CECI” de gestão da 

Conservação (ZANCHETI e JOKILEHTO, 2004; ZANCHETI, 2002). 

Segundo o Modelo CECI, a Gestão da Conservação se dá através da implantação de 

um Plano de Gestão, o qual é entendido como “um conjunto estruturado e lógico de 

procedimentos normativos e operativos que busca garantir a conservação de bens 

patrimoniais, dentro de um determinado quadro temporal referencial, mediante a mobilização 

de atores sociais e recursos econômicos” (FURTADO e ZANCHETI, 2003, p. 91). O Plano 

de Gestão se organiza seguindo as seguintes temáticas; políticas, programas e projetos 

técnicos, gerenciais e financeiros; sistema institucional (instituições, atores, modelo 

organizacional e mecanismos de negociação e integração); sistema de acompanhamento e 

controle. E se estrutura através de três partes: (1) problemática atual: que, basicamente, trata 

do contexto atual do sítio histórico em análise, abordando aspectos como a relação entre o 

desenvolvimento do sítio e sua conservação, as potencialidades e restrições do mesmo, os 

problemas e os avanços da gestão da Conservação para o desenvolvimento sustentável, entre 

outros; (2) problemática futura da gestão: que traça cenários da gestão da conservação do sítio 

histórico, e delineia as futuras tarefas que o sítio terá que desempenhar; (3) plano de gestão: 

que traz os objetivos e diretrizes, o modelo de gestão a ser implantado, as tarefas de gestão, o 

arranjo institucional, a estratégia de implantação, os recursos e cronograma necessários para 

isso, e os indicadores de desempenho da gestão (PONTUAL, 2002; FURTADO e 

ZANCHETI, 2003).  
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Dentro dessa visão, o CECI diz, ainda, que o Plano de Gestão não pode ser uma peça 

independente dentro do sistema de planejamento local. Pelo contrário, ele se configura como 

um dos componentes da proposta de desenvolvimento do município ou da região, juntamente 

com outros instrumentos, tais como: o Plano de Desenvolvimento Local, que com sua 

abordagem holística e sistêmica trata a realidade segundo as dimensões econômica, ambiental, 

social e política, objetivando que a economia do sítio histórico se desenvolva e se torne 

competitiva e, também, que se dê a Conservação da especificidade, da diversidade e da 

autenticidade do legado do patrimônio cultural para as futuras gerações; o Programa de 

Educação Patrimonial, que é constituído por ações que sensibilizam os moradores e fazem 

crescer o respeito deles para com os bens patrimoniais e referências culturais que formam sua 

identidade, através de canais de comunicação e, também, da inserção de disciplinas relativas à 

história e à preservação de sítios históricos nos currículos escolares; as Legislações 

Urbanísticas, as quais, de uma maneira geral, orientam o crescimento da cidade, através de 

questões relativas ao uso e ocupação do solo, e à construção e utilização de espaços públicos e 

privados, e, ainda, as Legislações Tributárias, que constituem um importante instrumento 

normativo relativo a taxas, tributos e impostos cobrados a empresas e a indivíduos, relativos à 

instalação e ao funcionamento das atividades econômicas e à ocupação do território do sítio 

histórico. No entanto, nos casos em que o processo de desenvolvimento ainda não tenha sido 

elaborado, a implantação do Plano de Gestão passa a ter a função de garantir a Conservação 

das características tangíveis e intangíveis dos bens, até que a proposta de desenvolvimento se 

configure e seja implementada (PONTUAL, 2002).  

Segundo o CECI, para que a abordagem da Conservação seja colocada em prática é 

preciso que o Plano de Gestão esteja baseado nos requerimentos da Conservação Integrada, 

que são: integração interinstitucional: ou seja, entre as diferentes esferas do governo, de 

poder, e das instâncias de planejamento; integração intersetorial: que se dá entre as esferas do 

planejamento; multidisciplinaridade; responsabilidade compartilhada entre as esferas, pública 

e privada; democratização dos processos de planejamento da gestão, da conservação e dos 

decisórios; descentralização dos níveis decisórios; metodologia de planejamento, ou seja, 

integração entre as diversas etapas de Planejamento. É necessário também que ele objetive a 

“manutenção da especificidade, diversidade e autenticidade da tipologia e morfologia urbana 

e edilícia, assim como das expressões de vivências e tradições culturais, integrando-as às 

exigências contemporâneas de novos usos funções e atividades” (PONTUAL, 2002, p.115). 

Apresentada a estrutura do sistema de gestão, que se configura quando se coloca em 

prática o Plano de Gestão que, segundo o CECI, possibilita a Gestão da Conservação de 
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patrimônios culturais, é possível perceber alguns pontos de convergência desse com o sistema 

de gestão contido nas Normas ISO brasileiras. Isso é percebido na medida em que, nessas 

normas, também se valoriza a integração entre as várias esferas de planejamento, a 

multidisciplinaridade, a responsabilidade compartilhada, a integração entre as diversas etapas 

do planejamento, a existência de um modelo organizacional, de uma política a ser seguida 

pela organização, de programas e projetos técnicos, gerenciais e financeiros, de sistemas de 

acompanhamento e controle. 

 A implementação do Plano de Gestão, segundo o CECI “segue quatro fases 

simultâneas e integradas, embora cada uma se efetive por meio de técnicas e métodos 

próprios” (PONTUAL, 2002, p. 114). As fases são: análise e valorização, proposições, 

negociação e monitoramento e controle, cuja mecânica está apresentada de forma esquemática 

na Figura 3.1, a qual configura o “Modelo CECI” de gestão da Conservação (PONTUAL, 

2002; FURTADO e ZANCHETI, 2003).  
Figura 3.1 – Representação esquemática do “Modelo CECI” 

 

 

A primeira fase a ser apresentada é a da “análise e valorização”, cujo objetivo é avaliar 

a formação histórica, a situação atual, o significado e o estado da estrutura física e funcional, 

tanto dos bens materiais quanto dos imateriais do sítio histórico. Para isso, é necessário que 

seja realizada uma sistematização das informações relevantes existentes sobre o bem, ou o 

conjunto de bens a ser conservado. Porém, esta sistematização deve ser dinâmica, ou seja, as 

informações devem ser organizadas de maneira a possibilitar que as demandas das demais 
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fases sejam atendidas e o resultado incorporado ao longo do processo de planejamento. Essa 

característica pode ser considerada como um diferencial desse modelo de gestão. Enfim, a 

avaliação, que é o resultado dessa fase, deve conter as especificidades do bem em estudo, bem 

como os valores, as expectativas e a memória da sociedade que o produziu e o conservou para 

que chegassem até esta geração (ZANCHETI, 2002). 

A literatura existente sobre a “negociação” mostra que essa tarefa é fundamental no 

Modelo CECI, no sentido de que ela é quem possibilita a simultaneidade na operação das 

quatro fases de planejamento da Conservação do patrimônio cultural. Graças à negociação, a 

Unidade Gestora pode mediar os diferentes interesses e objetivos que podem surgir quando se 

tem um considerável conjunto de atores envolvidos no processo de gestão de um sítio 

histórico. Além de mediar os possíveis conflitos, a tarefa de negociação também é responsável 

pela formação de parcerias entre esses atores, com vistas à viabilização dos projetos de 

Conservação e, conseqüentemente, a efetivação da gestão desses espaços (CECI, 2002; 

ZANCHETI, 2002). 

A terceira tarefa abordada nesse item é a das “proposições”, ou seja, da formulação de 

alternativas para intervenções necessárias à previsão e ao desenho do futuro. Essa tarefa é 

altamente dependente das informações produzidas nas outras fases, pois são elas que 

permitem a configuração de cenários e a avaliação de possíveis impactos causados pelas 

intervenções (ZANCHETI, 2002). 

As ações de “monitoramento e controle” compõem a quarta tarefa do Modelo CECI. 

Essa atividade envolve a observação das condições ambientais; a medição de tendências, de 

impactos, de riscos, que ameaçam a estrutura física da área, fruto de ações previstas (as 

intervenções de Conservação) ou de ações imprevistas (acidentes ou catástrofes naturais); e a 

proposição de orientação para ações corretivas. Sendo assim, as três outras tarefas devem 

incorporar os resultados desta, completando o ciclo de retroalimentação que caracteriza o 

Modelo CECI (ZANCHETI, 2002). 

O que se observa é que, no sistema de gestão da Conservação que o Modelo CECI 

propõe está presente a mecânica da melhoria contínua, um dos aspectos que fundamentam o 

sistema de gestão “embutido” nas normas ISO, porém no Modelo CECI não há a preocupação 

com a Qualidade como há nas normas ISO38, há apenas a preocupação com a retroalimentação  

do próprio sistema com as informações e demandas surgidas durante o processo de gestão. A 

                                                 
38 Essa preocupação com a Qualidade pode ser notada, sobretudo, com a presença no sistema de 
procedimentos como: análise crítica, ênfase nas comunicações interna e externa, procedimentos 
documentados, ações preventivas, entre outras. 
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observância desse fato permite que se possa afirmar que esses dois sistemas de gestão 

poderiam operar conjuntamente, ou seja, não iriam ter incompatibilidades nas questões que os 

fundamentam e que os diferenciam de outros sistemas de gestão (melhoria contínua e 

retroalimentação) (ZANCHETI, 2002).   

 O segundo grupo de propostas a ser abordado nesse trabalho é o elaborado pelos 

Profissionais da Conservação Urbana. Dentre os vários profissionais que produzem 

conhecimento na área de Conservação Urbana, as atuações de Peter Larkaham, Nahoum 

Cohen, e Jukka Jokilehto e Bernard Feilden merecem destaque. A produção intelectual desses 

quatro pensadores foi relevante para a construção tanto da abordagem da Conservação 

Integrada, quanto para a abordagem da Gestão da Conservação e, por essa razão foi relevante, 

também, na elaboração do argumento desta Dissertação. Peter Larkaham e Nahoum Cohen 

contribuíram para a Conservação Urbana no seu aspecto conceitual, tendo seus pensamentos, 

inserção indireta na abordagem da Gestão da Conservação. Em seu trabalho, intitulado 

“Conservation and the City”39 (1996), Larkaham refletiu sobre os conflitos vividos pela 

Conservação, e os argumentos que sustentam essa abordagem; sobre a história da 

Conservação Urbana e da Legislação Urbana que lhe serve; sobre as relações entre a 

Conservação e a teoria do Planejamento, e entre a Conservação e a Morfologia Urbana e, 

sobretudo, sobre as mudanças que ocorrem nos sítios Conservados com o desenvolvimento 

dos mesmos. Cohen, em seus escritos, além das questões conceituais acerca da Conservação 

Urbana, também reflete sobre a Gestão do Patrimônio Cultural. Em sua publicação “Urban 

Conservation”40 (1999), é possível perceber sua contribuição para a construção de um 

processo de Gestão do Patrimônio Cultural eficiente, através da sistematização de orientações 

para a elaboração de um Plano de Conservação.  

O trabalho de Jukka Jokilehto se concentrou na abordagem da Gestão da 

Conservação, apesar dele ter sido responsável pela elaboração de um dos mais respeitados 

trabalhos sobre a Conservação dos aspectos arquitetônicos, chamado “A History of 

Architectural Conservation”41 (1999), no qual ele fez um apanhado sobre aspectos do passado 

que contribuíram para a construção dessa abordagem. Nesse trabalho, ele discutiu desde as 

tendências tradicionais das estruturas históricas, até a colaboração da sociedade moderna para 

a construção da abordagem da Conservação. Em conjunto com o corpo de profissionais do 

CECI, Jokilehto elaborou o chamado “Modelo CECI” para a Gestão da Conservação do 

                                                 
39 LARKAHAM, P. Conservation and the City. London: Routledge, 1996.   
40 COHEN, N. Urban Conservation. Cambridge: The Mit Press, 1999. 
41 JOKILEHTO, J. A History of Architectural Conservation. Oxford: Butterworth-Heinmann, 1999. 
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Patrimônio Cultural Integrado. Ele participou, juntamente com Bernard Feilden, da 

elaboração do trabalho “Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites”42, 

documento publicado em 1993, que, até os dias atuais, é um marco referencial para a Gestão 

do Patrimônio Cultural. O desenvolvimento desse trabalho foi motivado pela falta de pessoal 

capacitado para a implantação de sistemas de proteção do Patrimônio Cultural, nos sítios 

patrimoniais, ou mesmo que desse continuidade à gestão do mesmo. Dessa maneira, o 

trabalho delineou um sistema de gestão baseado no atendimento aos requisitos da Convenção 

do Patrimônio Mundial, contribuindo de maneira especial para a elaboração da Proposta de 

Norma contida nesta Dissertação, no que diz respeito à abordagem de alguns elementos que 

fazem parte da gestão de sítios patrimoniais, mas que nunca tinham sido abordados de 

maneira tão sistemática e organizada, nem mesmo pelos projetos de Conservação já 

implantados em outros sítios históricos, nem pelas Cartas Patrimoniais, nem pelas produções 

conceituais realizadas pelos pensadores da Conservação Integrada, tais como: gestão da 

documentação, manutenção preventiva, controle de custos e política, preparação para o plano 

de gestão, relatórios, revisão dos relatórios, monitoramento do programa de manutenção, 

problemas e ameaças às cidades históricas (vandalismo, roubo e incêndios), comissão local, 

gestão de pessoal da equipe de gestão, controle de mudanças e gestão dos visitantes 

(FEILDEN e JOKILEHTO, 1993; PONTUAL, 2002). 

O que se percebe é que a estrutura criada por Jokilehto e Feilden, nesse trabalho, tenta 

estabelecer uma lista de recomendações que seriam necessárias na gestão de qualquer sítio 

histórico que quisesse manter as características desse lugar. Isto é, essa lista de 

recomendações, ou diretrizes de gestão, funcionaria como um denominador comum para a 

gestão de espaços dessa natureza, intenção muito próxima da que estimulou a elaboração das 

normas ISO na década de 198043. A descoberta desse aspecto foi extremamente importante 

para a estruturação da Proposta de Norma presente nesta Dissertação. No entanto, percebe-se 

a ausência, no trabalho de Jokilehto e Feilden, da apresentação de uma mecânica de gestão na 

qual essas recomendações seriam postas em prática, como faz, por exemplo, o Modelo CECI, 

que baseia a gestão do patrimônio cultural na operação simultânea de quatro atividades de 

gestão.  

O terceiro grupo de propostas de gestão é composto pelas experiências vindas das 

análises de Projetos de Conservação Implantados. Mesmo que esse grupo não tenha sido 

                                                 
42 FEILDEN, B. M., JOKILEHTO, J. Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites. Rome: 
ICCROM, 1993. 
43 Ver item 2.4 deste trabalho. 
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alvo de profundas análises durante este trabalho44, ele não poderia deixar de ser citado como 

um dos que contribuem com a construção da abordagem da Gestão da Conservação. Isso 

porque eles são responsáveis pela produção de uma grande quantidade de informações, as 

quais têm origem nos inúmeros projetos de Conservação que estão em andamento ao redor do 

mundo, ou que já foram finalizados. Três exemplos de Projetos de Conservação foram 

considerados na pesquisa bibliográfica realizada durante a elaboração desta Dissertação. O 

primeiro deles é de Piranhas, que é uma cidade localizada às margens do vale do Rio São 

Francisco, no sertão do Estado de Alagoas. A “Proposta de Tombamento e Plano de Gestão de 

Piranhas”45 foi iniciada em 1999 e finalizada em 2000, numa ação conjunta entre a 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF e o CECI. Esse território possui marcas 

da ocupação humana no sertão nordestino, desde a pré-história até o século XX, 

materializadas na forma de casario, sítios arqueológicos, fazendas, monumentos, espaços 

públicos, entre outros, os quais configuram os bens patrimoniais materiais, bem como possui 

os bens patrimoniais imateriais, que são as tradições, festas e saberes populares, que 

caracterizam a especificidade da cultura nacional desse lugar. A proposta de tombamento 

compreende três ações simultâneas de tombamento dos bens patrimoniais materiais: a 

paisagem histórico-cultural do sertão do Vale do Rio São Francisco, a cidade histórica de 

Piranhas, e a vila de Entremontes, garantindo que a geração atual e a futura compreendam 

dois processos civilizatórios ocorridos no sertão nordestino: a ocupação humana dos sertões, e 

a modernização do mesmo. No entanto, a proposta elaborada pelo CECI entendeu que criar 

um tombamento do acervo cultural e ambiental de Piranhas exigiria a instrumentalização da 

gestão municipal, de forma que a modernizasse, inclusive incluindo na pauta o tema do 

Desenvolvimento Sustentável. Dessa maneira, o Plano de Gestão proposto se baseou no 

Modelo CECI de gestão da Conservação, e nas informações relativas ao estado de 

conservação atual dos bens, das características do sistema municipal de gestão, da dinâmica 

econômica local e nos contextos futuros de desenvolvimento local. O Plano de Gestão de 

Piranhas informa desde o arranjo institucional a ser utilizado pela administração municipal, as 

tarefas de gestão a serem implantadas, a mecânica de como isso será feito, até a estratégia de 

implementação. Os casos analisados relativos aos Sítios Históricos de Olinda, e do Bairro do 

Recife, foram feitos em função de duas Propostas de Planos de Gestão para esses sítios, 

                                                 
44 Ver item 1.4 deste trabalho, que aborda, entre outros assuntos, a Escolha Metodológica. 
45 FURTADO, R., ZANCHETI, S. (Coord.). Piranhas: proposta de tombamento e plano de gestão. Recife: 
L. Dantas da SILVA Editor/CHESF, 2003. 
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elaboradas com base no Modelo CECI de gestão da Conservação. A análise desses casos está 

detalhada no Capítulo 5 deste trabalho (FURTADO e ZANCHETI, 2003). 

E, finalmente, o conjunto das Cartas Patrimoniais que, juntamente, com as 

legislações relacionadas à preservação, dão forma ao quarto e último grupo de propostas de 

gestão abordado nesta Dissertação. É preciso destacar que a natureza desse grupo é diferente 

dos grupos apresentados anteriormente, porque as Cartas Patrimoniais, ao invés de 

promoverem a discussão sobre a Gestão da Conservação, são um produto dessa discussão. 

Isso faz com que sua contribuição possa ser considerada direta e consistente, visto que elas 

recomendam determinados procedimentos de gestão que estão fundamentados em 

experiências práticas e na visão de especialistas da área. 

 

As Cartas Patrimoniais 

 

Segundo o IPHAN (2004), as Cartas Patrimoniais são documentos, recomendações e 

cartas conclusivas das reuniões relativas à proteção do patrimônio cultural, ocorridas em 

diversas épocas e partes do mundo. Estes documentos são publicados ao final de eventos 

promovidos por diferentes Organismos Internacionais, tais como: UNESCO e ICOMOS46. 

Em outubro de 1931, ao final de uma reunião promovida pelo “Escritório Internacional dos 

Museus” foi publicada a primeira Carta Patrimonial, a Carta de Atenas47. Desde então, ao 

longo de, aproximadamente, setenta anos, trinta e nove Cartas Patrimoniais48 foram 

publicadas. A publicação mais recente foi a chamada “Decisão 460”, de 1999, elaborada após 

encontro promovido pelo Conselho Andino de Ministros das Relações Exteriores da 

Comunidade Andina. Com base no exame do conteúdo dessas trinta e nove cartas, é possível 

afirmar que, todas elas, considerando a época em que foram escritas, reúnem recomendações 

sobre o patrimônio49, fazendo considerações sobre sua gestão por meio da proposição de boas 

práticas e procedimentos. Com o objetivo de estabelecer o panorama da contribuição das 

Cartas Patrimoniais para a Gestão da Conservação, e de perceber as mudanças de objeto da 

Conservação e dos processos que levam à Conservação do Patrimônio, ocorridas ao longo dos 

                                                 
46 Ver Anexo B - Lista das Organizações responsáveis pela elaboração das Cartas Patrimoniais. 
47 A Carta de Atenas, fruto do encontro promovido pelo CIAM, publicada em 1933, que anunciou os 
preceitos da arquitetura e do urbanismo modernos, recebeu o mesmo dessa carta. 
48 Ver Anexo C - Lista das Cartas Patrimoniais. 
49 O Patrimônio, neste caso, está sendo considerado em seu sentido mais amplo, ou seja, abrangendo 
o Patrimônio Cultural e o Natural. 
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setenta anos de discussão, serão analisados, a seguir, os conteúdos de algumas das principais 

Cartas Patrimoniais (IPHAN, 2004). 

Para isso foi feita, inicialmente, uma pré-seleção que incluiu uma análise de três 

aspectos contidos nesses documentos. O primeiro deles foram seus objetos, ou seja, o que 

cada carta considera como patrimônio que merece ser protegido. Foi verificado que alguns 

objetos são demasiadamente específicos, como ocorre, por exemplo, com a Carta de 

Lousanne, de 1990, que trata da proteção e da gestão, apenas, do patrimônio arqueológico, 

bem como a já mencionada Decisão 460, publicada em 1999, que trata da proteção e 

recuperação de bens culturais do patrimônio arqueológico, histórico, etnológico, 

paleontológico e artístico somente da Comunidade Andina. Portanto, as Cartas Patrimoniais 

que possuem objetos de natureza tão específica foram excluídas da análise. O segundo foram 

os temas50. Foram excluídas da análise aquelas cartas cujos temas se afastam do tema da 

Dissertação, como, por exemplo, a carta que trata da Conservação do Patrimônio Cultural 

Mundial Intangível. O terceiro aspecto analisado foi a notoriedade, ou seja, as Cartas 

Patrimoniais foram selecionadas através do critério de citação, isto é, as cartas mais citadas 

pela literatura especializada e pelas outras Cartas Patrimoniais foram selecionadas. Dessa 

maneira, das trinta e nove Cartas Patrimoniais consideradas pelo IPHAN, quinze foram 

consideradas nessa análise, a qual objetiva a construção do panorama da contribuição das 

mesmas para a Gestão da Conservação. 

 A leitura das cartas permitiu a identificação de seis fatores que estão presentes em 

seus textos, são eles: (1) objeto e entorno, (2) natureza das ações recomendadas pelas cartas, 

(3) objetivo(s) a ser(em) alcançado(s) se as recomendações forem adotadas, (4) educação 

patrimonial (5) turismo, e (6) conflitos vividos pela sociedade na época da redação das cartas, 

os quais orientam a análise e estruturam o texto que será apresentado a seguir, na ordem 

cronológica de publicação das cartas. Além desses fatores, também se buscou encontrar 

elementos relacionados à gestão da Conservação ou somente à abordagem da Conservação, 

que estivessem sido colocados de forma inédita, para assim estabelecer o panorama da 

contribuição das Cartas Patrimoniais. É válido destacar que as oito cartas utilizadas como 

fonte na elaboração da “Proposta de Norma Certificável para a Gestão da Conservação de 

Sítios Históricos” estão incluídas nessa análise. São elas: Carta de Veneza –1964; Carta do 

Restauro – 1972; Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural – 

                                                 
50 Ver Anexo D – Lista das Cartas Patrimoniais e seus temas. 
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1972; Declaração de Amsterdã – 1975; Manifesto de Amsterdã – 1975; Carta de Nairobi – 

1976; Carta de Burra – 1980; Carta de Washington – 1986. 

 

(1) Carta de Atenas (1931) 

Como já foi mencionado, essa foi a primeira carta a ser publicada, o que permite que 

se conheça o ponto de partida do panorama da contribuição das Cartas Patrimoniais para a 

Gestão da Conservação. Sobre o entorno, a Carta de Atenas diz que a vizinhança dos 

monumentos antigos deve ser objeto de cuidados especiais, o que revela preocupação com a 

preservação de perspectivas pitorescas e não só com o que é construído. Nessa carta, também 

está presente a preocupação com o estudo das “plantações”51 para que o caráter antigo das 

mesmas seja preservado. O objeto da Carta de Atenas é o conjunto de monumentos de 

interesse histórico artístico e científico. Com relação à natureza das ações recomendadas ela 

limita-se a tratar da proteção ao monumento, o que demonstra que a consciência sobre a 

maneira de atuar sobre o patrimônio era incipiente. O objetivo da Carta de Atenas é a proteção 

dos monumentos, a qual fundamenta-se na utilização e na continuidade da vida do mesmo. 

Portanto, é possível concluir que a carta não recomenda, nem o esvaziamento, nem o 

congelamento do Patrimônio. No entanto, segundo o texto da carta, o monumento deve se 

destinar à finalidades relacionadas ao seu caráter histórico ou artístico, o que indica relativa 

limitação no que diz respeito às funções que um sítio histórico pode desempenhar sem que seu 

estoque cultural seja prejudicado. A Carta de Atenas trata diretamente da educação 

patrimonial, encarando-a como o melhor caminho para a Conservação dos monumentos 

através da implementação de programas que atinjam crianças e jovens, evitando, assim, danos 

aos monumentos, e aumentando o interesse pela proteção de testemunhos da civilização da 

qual estes indivíduos fazem parte. O turismo não é abordado por esta carta. Sobre os conflitos 

vividos na época da elaboração da carta, é possível concluir que a grande dificuldade era 

conciliar o direito público com o particular na medida em que a sociedade daquela época 

começava a reconhecer certo direito da coletividade em relação à propriedade privada. 

Atualmente, não há mais dúvidas sobre a consciência que a população mundial tem sobre a 

coletividade e sobre a propriedade privada. Sua contribuição à gestão do patrimônio está 

diluída em suas recomendações ainda incipientes quanto à consciência sobre o patrimônio, 

porém relevantes para o início das discussões sobre esse assunto (IPHAN, 1995). 

 
                                                 
51 Termo utilizado no corpo da Carta de Atenas, mas que hoje poderia ser substituído por área verde, 
ou cobertura vegetal, ou ainda, Patrimônio Natural. 
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(2) Carta de Atenas (1933) 

A Carta de Atenas, que foi publicada em 1933, após um dos encontros do CIAM, é um 

documento relativamente extenso sobre a teoria e a metodologia de planejamento. Muitos de 

seus noventa e cinco aspectos, por um lado, trazem considerações relevantes e inéditas sobre a 

cidade e seu entorno, e ainda são válidos como testemunhos da vitalidade e da continuidade 

do movimento moderno, tanto em planejamento quanto em arquitetura, e por outro, revelam a 

incompetência dos planejadores e dos executores responsáveis pela inversão do caos vivido 

pelas cidades desde aquela época, caos este atribuído “à era do maquinismo, ao crescimento 

incessante e aos interesses privados” (IPHAN, 1995, p. 65). Esse documento trata, 

essencialmente, da cidade e do seu entorno, identificando as quatro funções básicas que ela 

deve ter (habitação, lazer, trabalho e circulação), e mais especificamente, sobre como 

deveriam ser os locais que abrigariam estas funções. Para isso, ela aborda temas como 

circulação, transporte e patrimônio histórico. Como o interesse desta Dissertação está no que é 

abordado com relação ao Patrimônio Histórico, foi no item sobre esse assunto que os fatores 

mencionados anteriormente foram buscados. Com relação ao objeto e entorno, é possível 

perceber que o que a carta considera importante ser salvaguardado são os valores 

arquitetônicos, tanto dos edifícios isolados quanto dos conjuntos urbanos. A abordagem dessa 

carta se caracteriza por ser moderada, uma vez que considera tanto a possibilidade de 

salvaguardar quanto a de destruir, contudo, o que de fato predomina é o caráter funcionalista, 

que era extremamente valorizado nos anos 1930 quando a carta foi publicada. Portanto, o 

objetivo da carta é contribuir para a salvaguarda, sem que fossem utilizados métodos e estilos 

que levassem a construção de falsos bens patrimoniais, nem que comprometessem a 

autenticidade dos mesmos. Com relação aos conflitos vividos na época da redação da carta, 

ela menciona, ao longo dos seus noventa e cinco itens, a maneira considerada correta de se 

construir as cidades. Já sobre os fatores Educação Patrimonial e Turismo, essa carta não tece 

nenhum comentário. Vale salientar que essa e a Carta de Veneza, de 1964, podem ser 

consideradas as mais notáveis dentre as trinta e nove existentes, uma vez que são citadas 

freqüentemente pelas outras que lhes sucederam e por serem alvo de atualizações, reflexões e 

revisões, sem que seus aspectos fundamentais sejam negados. Sua contribuição para a Gestão 

da Conservação está na maneira inédita com que trata a cidade, revelando suas funções e 

tratando do Patrimônio Histórico, além da forma como recomenda as ações que julga corretas 

para as cidades e seu entorno (IPHAN, 1995). 

 

(3) Carta de Veneza (1964) 
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 Esta carta objetiva reexaminar os princípios da Carta de Atenas de 1931. Ela expõe o 

raciocínio de que as obras monumentais de um povo, objeto dessa carta, são testemunho vivo 

das suas tradições seculares, e que a humanidade está cada vez mais consciente da unidade 

dos valores humanos, considerando essas tradições um patrimônio comum perante as 

gerações futuras. Dessa forma, solidariamente, impõe a si mesma a responsabilidade de 

conservá-las e de transmití-las, sem perdas quanto à autenticidade. A natureza das ações 

recomendadas por essa carta vai da conservação à restauração, dentro de uma visão 

multidisciplinar. Ele dedica artigos às recomendações de boas práticas dessas ações. Com 

relação ao entorno, a carta coloca que “o monumento histórico compreende a criação 

arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural, que dá testemunho de uma 

civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico” 

(IPHAN, 1995, p. 109), estendendo-se desde as grandes criações até as obras modestas que 

tenham adquirido uma significação cultural. O conjunto de artigos que compõem esta carta 

não aborda os seguintes fatores: turismo, educação patrimonial e os conflitos vividos pela 

sociedade na época da sua redação. Em contrapartida, preocupa-se com a publicação da 

documentação relativa às fases dos trabalhos de desobstrução, consolidação, recomposição e 

integração, salientando a importância de deixá-la à disposição de pesquisadores. Assuntos 

esses importantes dentro da Gestão da Conservação, sendo essa, portanto sua contribuição à 

essa abordagem (IPHAN, 1995). 

 

(4) Normas de Quito (1967) 

 As Normas de Quito, elaboradas em 1967, numa reunião da Organização dos Estados 

Americanos, demonstram o interesse desses Estados em conservar e em utilizar seus 

monumentos e lugares de interesse histórico, arquitetônico, artístico e arqueológico, de forma 

correta. Essa carta possui algumas características significativas, como, por exemplo, o fato de 

possuir conteúdo extenso e totalmente dedicado ao seu objeto, que são os monumentos e 

lugares de interesse histórico e artístico. Ela dedica grande parte de seu corpo à atividade do 

turismo, afirmando que os bens do patrimônio cultural desempenham papel importante na 

promoção dessa atividade, e que esta, por sua vez, contribuiu para afirmar a consciência da 

importância e da significação desses bens em termos nacionais. Essa carta amplia o entorno 

do objeto a ser protegido ao contexto urbano e ao ambiente natural que emoldura bens 

culturais. Quanto à natureza das ações recomendadas por essa carta, é possível afirmar que ela 

objetiva direcioná-la para que promovam medidas de defesa, proteção, recuperação, e 

revalorização do patrimônio monumental em função do interesse público e para o benefício 
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econômico da nação. Essa colocação apresenta um dos fundamentos dessa carta, quando ela 

lança a idéia de que os bens do patrimônio cultural representam um valor econômico e podem 

se constituir instrumento do progresso das nações possuidoras desse patrimônio. 

Principalmente quando se tem a consciência de que a sociedade da época vivia um acelerado 

processo de empobrecimento, conseqüência do abandono e da falta de defesa do patrimônio 

dos países americanos diante do acelerado processo de desenvolvimento, que trouxe obras de 

infra-estrutura, a ocupação de extensas áreas por instalações industriais e construções 

imobiliárias que deformaram a paisagem e, conseqüentemente, apagaram as marcas do 

passado e da tradição da sociedade. As Normas de Quito dedicam um de seus itens à 

discussão sobre o interesse social e a ação cívica, no qual ela recomenda a consideração da 

conveniência de se disponibilizar um programa de educação cívica no qual, geralmente, se 

tem como resultado a Educação Patrimonial por meio da conscientização da importância 

daqueles bens para a sociedade, desenvolvido de forma sistemática e simultânea à execução 

desses projetos de restauração e revitalização dos bens patrimoniais. Ela, timidamente, propõe 

que as comunidades se organizem e tenham iniciativa para vigiar e prever medidas de defesa 

do patrimônio que lhes pertence. Todas essa colocações foram importantes para a abordagem 

da Conservação, porém nem tanto para a abordagem da Gestão da Conservação (IPHAN, 

1995). 

 

 

(5) Recomendações de Paris (1968) 

 As Recomendações de Paris têm como objeto os bens culturais ameaçados pela 

execução de obras, públicas ou privadas. O termo “bens culturais” inclui não só os bens 

imóveis - como os sítios arqueológicos, históricos ou científicos, edificações ou outros 

elementos de valor histórico, científico, artístico ou arquitetônico, religiosos ou seculares, 

incluídos os conjuntos tradicionais, os bairros históricos das zonas urbanas e rurais e os 

vestígios de civilizações anteriores que possuam valor etnológico, bem como os imóveis do 

mesmo caráter que constituam ruínas, e o entorno desses bens - mas também os bens móveis 

de importância cultural – “incluídos os que existem ou tenham sido encontrados dentro dos 

bens imóveis e os que estão enterrados e possam vir a ser descobertos em sítios arqueológicos 

ou históricos ou em quaisquer outros lugares” (IPHAN, 1995, p. 149). Essa carta menciona a 

proteção e a preservação da herança cultural, se referindo à natureza das ações recomendadas 

por ela para livrar os bens culturais das ameaças que sofre. Essas recomendações baseiam seu 

objetivo, que é proteger e preservar a herança cultural, na consideração de que a presença 
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dessa herança contribui para o bem estar e a melhoria da qualidade de vida dos povos, uma 

vez que a preservação dos bens culturais de todos os períodos da história de uma sociedade 

contribui diretamente para que a vida desse povo se desenvolva num ambiente favorável e 

estimulante. Quanto ao entorno, pode-se dizer que ele foi incluído dentro da expressão “bens 

culturais”, fato que demonstra uma evolução, pois o entorno passa a ser tratado da mesma 

maneira que qualquer elemento construído. Há, também, nessa carta, uma preocupação com 

as ameaças a esse entorno, a qual se revela através de uma recomendação específica sobre ele, 

que trata da proibição da publicidade comercial através de cartazes ou anúncios luminosos, se 

estes não forem aprovados anteriormente pelas autoridades responsáveis. Essa carta fala que o 

respeito e a vinculação da própria população com o bem patrimonial é diretamente 

proporcional à preservação dos mesmos. Isso coloca a educação e conscientização, no mesmo 

patamar de importância que a própria preservação. As Recomendações de Paris afirmam que 

o turismo nacional e internacional baseado na adequada preservação e exposição dos bens 

culturais contribui poderosamente para o desenvolvimento social e econômico dos países ou 

das regiões. Este salto evolutivo possuiu demasiada importância na vida do patrimônio, uma 

vez que fez uma atividade antes predatória ser vista como importante para o desenvolvimento 

da região. Com relação aos conflitos vividos pela sociedade na ocasião da redação da carta, é 

possível afirmar que as Recomendações de Paris viam, na harmonização entre a preservação 

do patrimônio cultural e as transformações exigidas pelo desenvolvimento social e 

econômico, o grande desafio de seu tempo. É importante destacar que essa questão ainda não 

foi encerrada. A fórmula para se atingir esse equilíbrio ainda não foi encontrada, e continua 

sendo o grande desafio do nosso tempo (IPHAN, 1995). 

  

(6) Carta do Restauro (1972) 

 A Carta do Restauro trata da salvaguarda e da restauração das obras de arte italianas de 

várias naturezas, possuindo um tema bastante específico, que a princípio faria com que ela 

não fosse selecionada para esta análise. No entanto, ela traz uma abordagem inédita sobre 

temas relacionados à Conservação. A Carta do Restauro foi elaborada pelo governo italiano, 

para uso próprio, não sendo, portanto, um documento de natureza internacional. Assim como 

a maioria das Cartas Patrimoniais, seu objeto e seu entorno são: as obras de arte, na sua 

acepção mais ampla, que compreende desde os monumentos arquitetônicos até as de pintura e 

escultura, os conjuntos de edifícios de interesse monumental, histórico ou ambiental, 

particularmente os centros históricos, as coleções artísticas e as decorações, os jardins e 

parques considerados de especial importância, bem como os vestígios de pesquisas 
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subterrâneas e subaquáticas. Ela apresenta um extenso número de recomendações sobre como 

executar as ações de salvaguarda e de restauração, o que indica, portanto, a abrangência das 

ações que são recomendadas. O corpo da Carta do Restauro incluiu, além das definições e 

recomendações gerais, uma descrição técnica detalhada de como executar as atividades 

necessárias para a salvaguarda e restauração de objetos arqueológicos, os critérios de 

restaurações arquitetônicas, as instruções para a execução de restaurações pictóricas e 

escultóricas, instruções para tutela dos centros históricos, reestruturação urbanística, 

reordenamento viário e revisão dos equipamentos urbanos, saneamento estático e higiênico 

dos edifícios e renovação funcional dos elementos internos dos edifícios. O que impressiona 

nessa carta é o profundo nível de detalhamento em que suas recomendações chegam, e os 

aspectos da prática da restauração abordados. Essas são, certamente, as grandes contribuições 

para a abordagem da Gestão da Conservação. A Carta do Restauro se caracteriza como um 

guia completo de como agir em sítios de natureza histórica. Ela prega o planejamento da 

intervenção com pesquisa, registro e justificativa, além da reversibilidade da mesma, e 

também sinaliza orientações quanto à gestão das ações, desde a elaboração da proposta de 

intervenção, passando pela aprovação das mesmas pelas autoridades, até à execução e 

supervisão da ação, inclusive com a perspectiva de evitar falhas, e conseqüentemente o 

retrabalho. Talvez, devido ao propósito particular de sua redação e publicação, que foi a 

elaboração de recomendações técnicas sobre o restauro para o uso específico do governo 

italiano, ela não se concentre em assuntos como o turismo, a educação patrimonial e os 

conflitos vividos pela sociedade na época da redação e publicação da carta (IPHAN, 1995).  

 

(7) Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (1972) 

Essa carta possui um diferencial diante das outras trinta e nove Cartas Patrimoniais, 

pois ela é uma convenção, qualidade que as outras não possuem. As convenções são 

documentos que valem como uma lei internacional que orienta a conduta dos países 

signatários com relação ao assunto abordado por ela. A UNESCO considera cinco convenções 

relacionadas ao Patrimônio Mundial, são elas (1) Convenção para a Salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Intangível (Paris, 2003); (2) Convenção da Proteção do Patrimônio 

Cultural Submerso (Paris, 2001); (3) Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural e 

Natural Mundial (Paris, 1972), que é esta Carta Patrimonial; (4) Convenção do Significado da 

Proibição e Prevenção da Importação, Exportação e Transferência Ilícita de Propriedade 

Cultural (Paris, 1970), e; (5) Convenção sobre a Proteção da Propriedade Cultural no Evento 

de Conflitos Armados com Regulamentação para Execução de Correção (Haia, 1° protocolo: 
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1954, 2° protocolo: 1999). Como foi exposto acima, o tema da Convenção de Paris é a 

proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural. Seus objetos são: 

“os monumentos: obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, 

elementos ou estruturas de natureza arqueológica, inscrições, cavernas e grupos de 

elementos que tenham um valor universal excepcional do ponto de vista da história, 

da arte ou da ciência; os conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas que, 

em virtude de sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, tenham um valor 

universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; os lugares 

notáveis: obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, bem como 

as zonas, inclusive lugares arqueológicos, que tenham valor universal excepcional do 

ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico; os monumentos 

naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de tais 

formações, que tenham valor universal excepcional do ponto de vista estético ou 

científico; as formações geológicas e fisiográficas e as áreas nitidamente delimitadas 

que constituam o habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas e que tenham 

valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico; os lugares 

notáveis naturais ou as zonas naturais estritamente delimitadas, que tenham valor 

universal excepcional do ponto de vista da ciência, da conservação ou da beleza 

natural” (IPHAN, 1995, p. 178).  

Quanto à natureza das ações recomendadas pela carta para que se dê a proteção dos 

seus objetos, são consideradas as ações de “identificar, proteger, conservar, valorizar e 

transmitir às futuras gerações, o patrimônio cultural e natural” (IPHAN, 1995, p. 179). A 

Convenção objetiva contribuir para a adoção de um sistema eficaz de proteção coletiva do 

patrimônio cultural e natural de valor excepcional, organizada de maneira permanente e 

segundo métodos científicos e modernos, recomendação esta que sinaliza o caminho que a 

gestão das práticas que visam a proteção estavam tomando naquela época, buscando salvar da 

degradação o patrimônio cultural e natural.  

    “Considerando que a degradação ou o desaparecimento de um bem do 

patrimônio cultural e natural constitui um empobrecimento nefasto do 

patrimônio de todos os povos do mundo, e que a proteção desse patrimônio 

em escala nacional é freqüentemente incompleta, devido à magnitude dos 

meios de que necessita e à insuficiência dos recursos econômicos, científicos 

e técnicos do país em cujo território se acha o bem a ser protegido” 

(IPHAN, 1995, p. 1780) (...)  

(...) esse sistema seria composto pela criação de um comitê intergovernamental de 

proteção do patrimônio mundial cultural e natural, chamado “O Comitê do Patrimônio 
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Mundial”, composto pelos Estados membros da Convenção, que seriam guiados, em suas 

decisões, por uma lista de obrigações a serem cumpridas, uma lista dos bens considerados 

Patrimônio Mundial e de uma lista dos bens ameaçados, um Fundo do Patrimônio Mundial, e 

por fundações ou associações nacionais, públicas ou privadas, que tenham como objetivo 

favorecer a proteção do patrimônio mundial. Essa convenção não aborda a questão do 

turismo, no entanto recomenda que os estados membros adotem programas de educação e de 

informação “para fortalecer a apreciação e o respeito de seus povos pelo patrimônio cultural e 

natural” (IPHAN, 1995, p. 188; UNESCO, 2003). 

 

(8) Declaração de Amsterdã (1975) 

 Assim como a Carta do Restauro, essa carta possui tema bastante específico: a 

Proteção do Patrimônio Europeu, o que a descartaria do grupo a ser analisado por esta 

Dissertação. No entanto, ela foi selecionada para a análise porque foi a Carta Patrimonial que 

primeiro expôs os princípios da Conservação Integrada52. O objeto a ser preservado pelas 

ações recomendadas por essa carta compreende não somente as construções isoladas de um 

valor excepcional e seu entorno, como também os conjuntos, bairros, cidades e aldeias que 

apresentam um interesse histórico e cultural. Essa carta não aborda o turismo, quanto à 

educação patrimonial, ela coloca essa questão como sendo de responsabilidade dos programas 

de educação em todos os seus níveis, e não somente do gestor do sítio. Sobre a natureza das 

ações recomendadas pela carta, é possível dizer que ela promove a Conservação, incluindo 

ações de restauração e de reabilitação. Os conflitos vividos pela sociedade na ocasião da 

elaboração dessa carta giram em torno da tarefa de proteger as riquezas patrimoniais da 

Europa dos perigos que as ameaçam: negligência e deterioração, demolição deliberada, novas 

construções em desarmonia e circulação excessiva. Com relação à contribuição dessa carta à 

Gestão da Conservação, é possível constatar, que diante das questões que ela abrange, muitas 

nunca tinham sido abordadas de maneira tão apropriada com relação à Gestão da 

Conservação. São elas: social; do custo social das ações, e da não-execução das ações; da 

importância da melhoria da Qualidade e da eficácia no serviço público, através de formação 

especializada de pessoal, de incentivos de diversas naturezas para a equipe, da confecção de 

manuais e de catálogos de métodos e de técnicas, do monitoramento das ações, etc.; da 

adaptação das medidas legislativas e administrativas, para que, de fato, as ações de 

                                                 
52 Expostos no item 3.3.1 desse trabalho. 
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Conservação possam ser implantadas; e adoção de medidas financeiras apropriadas (IPHAN, 

1995).    

 

(9) Manifesto de Amsterdã (1975) 

 Essa carta foi elaborada na mesma ocasião da Declaração de Amsterdã, o Congresso 

sobre o Patrimônio Arquitetônico Europeu. A diferença entre elas é que a Declaração de 

Amsterdã foi uma carta conclusiva do encontro promovido pelo Conselho da Europa, no ano 

Europeu do Patrimônio Arquitetônico. Já o manifesto foi um documento produzido por mil 

delegados, de vinte e cinco países europeus (ministros, arquitetos, urbanistas, eleitos locais, 

funcionários, representantes de associações) sobre o mesmo tema. Devido ao fato de 

possuírem o mesmo tema, o mesmo objeto e entorno a ser preservado, viverem os mesmos 

conflitos e terem as mesmas ações recomendadas, serão apresentadas aqui apenas as questões 

inéditas citadas no corpo da carta, sobretudo as que estão relacionadas à Gestão da 

Conservação. Entre elas, a afirmação de que “a Conservação Integrada é o resultado da ação 

conjugada das técnicas da restauração e da pesquisa de funções apropriadas” (IPHAN, 1995, 

p. 248); a dependência da eficácia das ações de Conservação com relação à sua integração à 

vida dos cidadãos; a importância da valorização da Conservação nos planejamentos físico-

territorial e nos planos urbanos; a utilização do patrimônio como uma fonte de economia e 

não como um luxo para a coletividade, uma vez que a estrutura dos conjuntos históricos 

favorece o equilíbrio das sociedades; o relevante valor educativo do patrimônio que oferece 

um conteúdo privilegiado de explicações, de comparações e um conjunto de exemplos de suas 

utilizações; a necessidade da informação ao público ser clara e completa, uma vez que ele tem 

o direito de participar das decisões que dizem respeito a suas condições de vida; a consciência 

de que o comprometimento de todos é necessário para que ocorra o êxito da Conservação 

Integrada; e, finalmente, a identificação de que a Conservação Integrada necessita utilizar 

alguns recursos para poder funcionar (recursos jurídicos, administrativos, financeiros, e 

técnicos). No entanto, ela não trata dos fatores, turismo e educação patrimonial (IPHAN, 

1995). 

 

(10) Carta do Turismo Cultural (1976) 
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 O tema dessa Carta Patrimonial é o turismo cultural53 contemporâneo e o humanismo. 

A carta afirma que o turismo cultural tem efeitos positivos sobre os monumentos e sítios, no 

que diz respeito à manutenção e proteção dos mesmos (estas duas ações configuram a 

natureza das ações recomendadas por essa carta), e que para isso é preciso que o respeito aos 

monumentos e sítios seja estimulado, o que se dá através da educação cultural. A carta não 

tece comentários sobre o entorno a ser protegido, mas considera, como objetos a serem 

preservados, tanto o entorno do homem em geral, quanto o entorno dos monumentos e sítios 

em particular, bem como os monumentos isolados. O conflito vivido pela sociedade na época 

da redação da carta é o dilema de encarar a herança cultural como um bem a ser explorado por 

uma atividade, que se encontra num estado de desenvolvimento irreversível, da qual se 

conhece os feitos negativos sobre seus objetos. Portanto, o objetivo da carta fundamenta-se, 

justamente, em fazer recomendações que contribuam para que a atividade do turismo se 

desenvolva de maneira a não prejudicar o patrimônio cultural das sociedades, para que não 

seja estimulado o tipo de turismo, cujo resultado é a negação de seus próprios objetivos 

(IPHAN, 2004). 

 

(11) Recomendações de Nairobi (1976) 

 O tema abordado por essa carta é a salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função 

na vida contemporânea, o que configura, em certa medida, o conflito vivido pela sociedade na 

época da redação da carta: os perigos da uniformização, da despersonalização e da destruição 

das paisagens e dos conjuntos urbanos diante das adaptações que estes lugares fazem a cada 

geração. O objeto desse documento são os conjuntos históricos ou tradicionais, ou seja, “todo 

agrupamento de construções e de espaços, inclusive os sítios arqueológicos e palenteológicos, 

que constituam um assentamento humano, tanto no meio urbano quanto no rural e cuja coesão 

e valor são reconhecidos do ponto-de-vista arqueológico, arquitetônico, pré-histórico, 

histórico, estético ou sócio-cultural” (IPHAN, 1995, p. 255), e sua ambiência, a qual se refere 

ao “quadro natural ou construído que influi na percepção estática ou dinâmica desses 

conjuntos, ou a eles se vincula de maneira imediata no espaço, ou por laços sociais, 

econômicos ou culturais” (IPHAN, 1995, p. 255). O objetivo das Recomendações de Nairobi 

é complementar e ampliar o alcance das normas e dos princípios formulados nos instrumentos 

internacionais produzidos pela UNESCO, relativos à proteção do Patrimônio Cultural e 

Natural. As ações previstas e recomendadas, por essa carta, para que a salvaguarda dos 
                                                 
53 O turismo cultural tem como objetivo o conhecimento de monumentos e sítios históricos e artísticos 
(IPHAN, 2004). 
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conjuntos históricos ocorra são: proteção, conservação, restauração, reabilitação, manutenção 

e revitalização. Ela possui conteúdo extenso e detalhado e, assim como o Manifesto de 

Amsterdã, identifica alguns grupos de medidas, as quais devem ser tomadas para que a 

salvaguarda dos conjuntos históricos ocorra. São elas: medidas jurídicas e administrativas; 

medidas técnicas, econômicas e sociais; de pesquisa, ensino e informação. Destacando-se 

questões como: financiamento da Gestão da Conservação, participação da sociedade, gestão 

compartilhada, formação de pessoal, educação patrimonial e cooperação internacional, 

sinalizando uma visão e um desejo de sistematizar o gerenciamento da ação da Conservação 

com vistas a sua salvaguarda. Conseqüentemente, foi uma das Cartas Patrimoniais que mais 

contribuiu para a estruturação da Proposta de Norma. No entanto, não menciona medidas 

direcionadas à questão do turismo nesses conjuntos históricos (IPHAN, 1995). 

 

(12) Carta de Machu Picchu (1977) 

 Essa carta se propôs a atualizar os princípios da Carta de Atenas, publicada em 1933, e 

assim como essa, a Carta de Machu Picchu aborda temas como: a cidade e a região, o 

crescimento urbano, a moradia, o transporte, a preservação e a defesa dos valores culturais e 

do patrimônio histórico. No entanto, ela introduz assuntos como: a disponibilidade de solo 

urbano, tecnologia, projetos urbanísticos e arquitetônicos e a setorização e integração. Seu 

objeto é, então, a cidade e seu entorno. Essa carta coloca que os princípios da Carta de Atenas 

não atendem ao conflito mais amplo vivido pela sociedade, do final da década de 1970: o 

crescimento acelerado das cidades. A tentativa de solucionar esta questão fundamenta todo o 

conteúdo da carta. Uma das contribuições dessa carta é a clareza com que ela relata a 

mudança de paradigma no que se refere, diretamente, ao planejamento urbano e, 

indiretamente, à Conservação, que é a consciência de que o processo urbanístico não consiste 

em setorizar, mas em criar definitivamente uma integração polifuncional e contextual. Com 

relação às ações para atingir seus objetivos, a carta recomenda a preservação, a restauração e a 

reciclagem, fato que demonstra que, para espaços de natureza histórica, arquitetônica e 

monumental, o entorno delimitado para a ação ainda não é tão abrangente, ou seja, a carta não 

fala da preservação dos conjuntos urbanos. Com relação à integração às dimensões do 

planejamento urbano a carta afirma que a integração ao processo do desenvolvimento urbano 

é o único meio de financiar as operações de preservação. A carta não trata da educação 

patrimonial nem do turismo em áreas de preservação (IPHAN, 1995). 

 

(13) Carta de Burra (1980) 
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 Essa carta apresenta suas recomendações por meio de vinte e nove artigos, que são 

divididos em alguns grupos: definições, Conservação, preservação, restauração, reconstrução 

e procedimentos. O segundo, terceiro, quarto e quinto grupos configuram as ações 

recomendadas para lidar com o bem patrimonial. O termo “bem” designa o objeto 

considerado importante de ser conservado, o qual é definido por ela como sendo um local, 

uma zona, um edifício ou uma obra construída ou, ainda, um conjunto de edificações que 

possuem significação cultural, incluindo também seu entorno. A carta não menciona os 

termos turismo, educação patrimonial nem os conflitos vividos pela sociedade na ocasião da 

redação da mesma. E, finalmente, é possível perceber, no corpo da carta, inclusive pela 

maneira sistemática com que a carta apresenta as recomendações, que o objetivo da mesma é 

orientar a gestão dos bens, para que as ações sejam feitas de maneira que não haja perdas na 

transmissão de geração a geração (IPHAN, 1995). 

 

(14) Carta de Washington (1986) 

 Essa carta trata, especificamente, das cidades grandes ou pequenas e dos centros ou 

bairros históricos, incluindo seu entorno natural ou construído, por meio da salvaguarda das 

mesmas, ou seja, das “medidas necessárias a sua proteção, a sua conservação e restauração, 

bem como a seu desenvolvimento coerente e a sua adaptação harmoniosa á vida 

contemporânea” (IPHAN, 1995, p. 323). A frase anterior nos revela o objeto, o tema, a 

natureza das ações e o entorno considerados por esse documento. A Carta de Washington, 

assim como várias outras Cartas Patrimoniais, cita a Carta de Veneza, objetivando contribuir 

para a complementação da mesma. O objetivo dela é salvaguardar a qualidade das cidades 

históricas, favorecer a harmonia da vida e social e perpetuar o conjunto de bens que, mesmo 

modestos, constituem a memória da humanidade, uma vez que, atualmente, muitas das 

sociedades estão ameaçadas “de degradação, de deterioração e, até mesmo, de destruição sob 

o efeito de um tipo de urbanização nascido na era industrial e que hoje atinge universalmente 

todas as sociedades” (IPHAN, 1995, p. 323). Essa carta não trata do turismo, no entanto trata 

da educação patrimonial, quando enfatiza a participação e o envolvimento dos habitantes 

através de um programa de informações gerais que comece desde a idade escolar. Ela 

apresenta procedimentos específicos para a gestão da salvaguarda, tais como: “medidas 

preventivas contra catástrofes naturais e contra todos os danos (notadamente as poluições e as 

vibrações), não só para assegurar a salvaguarda do seu patrimônio, como também para a 

segurança e o bem-estar de seus habitantes” (IPHAN, 1995, p. 324), a ação de associações de 

salvaguarda que deverão tomar medidas de caráter financeiro para assegurar a conservação e a 
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restauração das edificações existentes, e a formação especializada de todos os profissionais 

envolvidos. Essa é uma das cartas cujo conteúdo mais se aproxima das recomendações 

presentes na Norma proposta por esta Dissertação, por introduzir o conceito de Qualidade na 

gestão da Conservação, quando ela diz que seu objetivo é salvaguardar a Qualidade das 

cidades históricas, favorecer a harmonia da vida e social e perpetuar o conjunto de bens que 

constituem a memória da humanidade (IPHAN, 1995). 

 

(15) Declaração de Sofia (1996) 

O objeto da Declaração de Sofia é bastante abrangente. Ele diz respeito ao patrimônio 

cultural em sua totalidade, o que sinaliza o aumento do nível de conscientização e de 

conhecimento sobre o que, de fato, constitui a herança cultural de um povo. Com relação à 

natureza das ações recomendadas, essa carta fala da Conservação, embasando-se na evolução 

da sociedade, na diversidade e nas especificidades das culturas. A Declaração de Sofia faz 

referência direta ao entorno, quando diz que, para resguardar o caráter universal dele, deverá 

exigir que o responsável pela gestão do monumento histórico considere seu entorno físico e 

sua dimensão social no momento do planejamento da intervenção. A referência à dimensão 

social reflete um salto qualitativo significativo no pensamento sobre o entorno do Patrimônio 

Cultural, uma vez que, durante anos, essa dimensão foi pouco explorada e discutida, mesmo 

sendo de importância vital para qualquer análise mais abrangente de uma área histórica. Esse 

documento se refere à questão social através do respeito às referências culturais, da menção 

da importância de se assegurar a participação da sociedade civil nas ações das autoridades 

políticas e administrativas, na preservação e no desenvolvimento equilibrado dos recursos 

culturais e naturais, proporcionando as condições para um Desenvolvimento Sustentável. A 

Declaração de Sofia apóia a existência das atividades turísticas, desde que sejam 

fundamentadas em estudos analíticos e inventários completos, e que mantenham o respeito ao 

significado e à mensagem do Patrimônio. Essa Carta Patrimonial é uma das mais recentes, 

logo os conflitos vividos pela sociedade na ocasião da sua redação são também recentes. Eles 

incluem: a participação da sociedade civil e das autoridades políticas e administrativas na 

preservação e no desenvolvimento equilibrado dos recursos culturais e naturais e a inserção 

do monumento histórico, do seu entorno físico, e da sua dimensão social nas diversas áreas do 

contexto histórico contemporâneo, e nas diferentes atividades cotidianas. Certamente, as 

recomendações sobre estes aspectos configuram a contribuição dessa carta à Gestão da 

Conservação (IPHAN, 2003). 
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A busca do panorama da contribuição das Cartas Patrimoniais, para a construção da 

abordagem da Gestão da Conservação, evidencia que, além da ratificação do que foi discutido 

e acordado nas reuniões internacionais sobre o Patrimônio Cultural, e do estabelecimento de 

um compromisso entre os países, no caso da Convenção de Paris, de 1972, a existência delas é 

importante pelo simples fato de serem documentos validados internacionalmente sobre boas 

práticas da gestão do Patrimônio Cultural, funcionando como referência consistente para a 

elaboração de projetos urbanos fundamentados na abordagem da Conservação. Sendo assim, é 

possível afirmar que a contribuição desses documentos vem sendo de grande valor para a 

gestão da Conservação, uma vez que suas recomendações não deixam de ser uma maneira de 

introduzir o conceito de Eficiência e, conseqüentemente, de Qualidade, na gestão de espaços 

que guardam bens patrimoniais. 

 

3.3.4 O que ainda se espera da Gestão da Conservação? 

 

Em todo o mundo, vêm ocorrendo mudanças nas condições políticas, sociais e 

econômicas, sobretudo no final do século XX, quando a circulação e a quantidade de 

informações disponível aumentou consideravelmente, fazendo com que dois fenômenos 

ocorressem; a situação do patrimônio construído tornou-se mais complexa, ou seja, mais 

vulnerável às ameaças; e a tendência de fragmentação social das comunidades locais 

aumentou. Isso trouxe à tona a necessidade de se compartilhar responsabilidades, e de todos 

os fragmentos da sociedade se envolverem na sua reabilitação. Isso porque o resultado desses 

dois fenômenos pode ser a perda da continuidade cultural da sociedade e da capacidade de 

reconhecer os valores culturais do seu patrimônio. Dessa maneira, a Conservação tem sido 

reconhecida como um componente essencial do processo de planejamento. Contudo, é preciso 

salientar que as metodologias de Conservação e de Planejamento Urbano, desenvolvidas nas 

últimas décadas, parecem, ainda, ser válidas. Entretanto, a liderança e a iniciativa das partes 

envolvidas, e a capacidade de se escolher vias equilibradas, serão fatores decisivos para o 

sucesso de tais ações (JOKILEHTO, 2002). 

É inegável que, na atualidade, o interesse sobre a questão urbana tenha aumentado e 

que isso tenha sido acompanhado pelo crescimento do número de projetos de Conservação 

que passam por análises, aprovações, implementações e avaliações pós-implementação. Isso 

aumenta as bases de informação sobre a Conservação, bem como faz crescer as chances de 

sucesso dos projetos mais recentes, uma vez que as experiências existem, justamente, para 

que a previsão de possíveis erros seja possível. Por outro lado, cresce a expectativa sobre o 
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que a Conservação, como uma opção de gestão urbana, pode gerar em termos de ganhos para 

as populações que hoje, ainda, sofrem com a baixa qualidade de vida e, principalmente, para a 

população das gerações futuras. No entanto, já se conhecem alternativas para que essa 

população possa usufruir do patrimônio acumulado durante décadas. Basta que a população 

atual se empenhe em respeitar seu passado, com vistas ao futuro (COHEN, 1998). 

 

3.4 Gestão da Qualidade e Gestão da Conservação 
 

Para saber se o que foi mencionado até esse ponto da Dissertação sobre a Gestão 

Pública se aplica à Gestão da Conservação de sítios históricos, foram verificadas, 

primeiramente, as semelhanças entre estas duas modalidades de gestão. Uma das semelhanças 

diz respeito à natureza dos termos: as duas gestões não possuem natureza física, ambas são 

prestação de serviço. A outra semelhança tem a ver com seus clientes, os dois termos têm o 

mesmo tipo de cliente, o usuário da cidade, ou melhor, os usuários de seus bens públicos e 

semipúblicos. No entanto, vale salientar que o cliente da Gestão da Conservação de sítios 

históricos, apesar de ser usuário da cidade, tem uma característica diferente das dos outros 

usuários dos bens públicos e semipúblicos. Como estamos tratando de Conservação de um 

bem patrimonial, por definição, estamos fazendo isso não somente para o usuário 

contemporâneo à implantação da ação da Conservação, mas, sobretudo, para o usuário da 

cidade das gerações futuras, que também têm o direito de usufruir dos bens patrimoniais que 

existem atualmente. Outra diferença quando tratamos de sítio histórico é que ele é parte de 

uma cidade, logo também é um sistema complexo, só que em menor escala, que, assim como 

a cidade, não possui o momento de completude, ou seja, não possui uma totalidade. Pelo 

contrário, ele, assim como a cidade, é um sistema complexo e aberto, sempre sujeito a 

esforços que o encaminhem tanto para sua melhoria como para sua decadência, ou 

obsolescência (ZANCHETI, 2003). 

O processo de Gestão da Conservação de Sítios Históricos consiste, basicamente, em 

fazer com que uma intervenção de Conservação seja implementada, executada, monitorada e 

que atinja os objetivos a que se propôs. Quando tratamos de um sítio histórico, um dos 

grandes desafios é adaptá-lo às necessidades contemporâneas, prolongando sua vida útil e 

valorizando suas características históricas e artísticas sem que haja perda de autenticidade e de 

significado. A maneira como a gestão desses espaços tem sido feita até os dias atuais não 

possui um roteiro pré-definido e aceito universalmente, ou seja, os profissionais que 

desenvolvem esse tipo de trabalho, através de experiências práticas e de seu conhecimento, 



 

 

89

desenvolveram também seus próprios modos de gerir a Conservação, adaptando-os, em cada 

projeto, às especificidades do sítio em questão.  

Considerando as semelhanças, as diferenças, e as constatações mencionadas até o 

momento, é possível se pensar na gestão da Conservação de sítios históricos fundamentada no 

conceito da Qualidade. Afinal, não foram identificadas incompatibilidades entre os assuntos 

abordados. Pelo contrário, percebe-se que há espaço para a discussão sobre a busca da 

melhoria da Qualidade dos processos de gestão que lidam com bens públicos e semi-públicos. 

Além do que, as práticas adotadas nos Planos de Gestão da Conservação de sítios históricos 

implantados já orientam as intervenções nas cidades para que, com eficiência e eficácia, 

minimizem as perdas sociais e os vestígios da história. Isso ocorre na medida em que utilizam 

as recomendações contidas nas Cartas Patrimoniais, as quais são recomendações genéricas, 

portanto, fáceis de se adaptarem às várias situações. Esse fato configura uma maneira de 

introduzir Qualidade na gestão da Conservação de sítios históricos, e indica a preocupação 

com a melhoria da gestão da Conservação dos mesmos. Logo, contribuem para a manutenção 

das características do patrimônio para as futuras gerações, investindo bem os recursos 

aplicados pelas gerações atuais, para evitar acidentes e perdas durante a transferência do 

patrimônio através dos tempos. 

Dessa maneira, os elementos geradores de Qualidade contidos na NBR ISO 9000, a 

qual trata de sistemas de gestão da Qualidade, também podem contribuir para a introdução do 

conceito da Qualidade na gestão da Conservação de sítios históricos. Isso pode ser percebido 

através da leitura da Tabela 3.1, apresentada abaixo. Essa tabela faz uma correspondência 

entre esses elementos da Qualidade e os elementos da Qualidade da gestão da Conservação de 

sítios históricos, que podem ser encontrados nas propostas de gestão analisadas no item 3.3.3 

deste capítulo, que são: o Modelo CECI (CECI), as diretrizes de gestão do patrimônio cultural 

mundial, elaboradas por Jokilehto e Feilden (J&F) e as Cartas Patrimoniais54 (CP).  

 
Tabela 3.1 (continua) – Tabela de Correspondência entre os Elementos de Qualidade dos Sistemas de Gestão da 

Qualidade e os das Propostas de Gestão da Conservação. 

ELEMENTOS DE QUALIDADE DA NBR ISO 9001 CECI J&F CP 

4. Sistema de Gestão da Qualidade55 

4.1 Requisitos Gerais X X DA, R,N, V, W, 

MA 

                                                 
54 Apenas as oito Cartas Patrimoniais selecionadas para a elaboração da Proposta de Norma foram 
consideradas nessa análise. 
55 Esta numeração corresponde à numeração existente na Norma. 
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ELEMENTOS DE QUALIDADE DA NBR ISO 9001 CECI J&F CP 

4.2 Requisitos de Documentação  

4.2.1 Generalidades X X N, MA, W 

4.2.2 Manual de Qualidade X X DA, R, MA, 

N,V,W 

4.2.3 Controle de Documentos X X V 

4.2.4 Controle de Registros X X  

5. Responsabilidades da Direção 

5.1 Comprometimento da Direção X X R 

5.2 Foco no Cliente X X R, V, N, W, DA, 

MA,  

5.3 Política da Qualidade    

5.4 Planejamento  

5.4.1 Objetivos da Qualidade X X DA, MA, N 

5.4.2 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade X X  

5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação  

5.5.1 Responsabilidade e Autoridade X X N 

5.5.2 Representante da Direção    

5.5.3 Comunicação Interna X X DA, V e B 

5.6 Análise Crítica pela Direção  

5.6.1 Generalidades X   

5.6.2 Entradas para Análise Crítica X   

5.6.3 Saídas da Análise Crítica X   

Legenda: DA – Declaração de Amsterdã; MA - Manifesto de Amsterdã; R – Carta do Restauro; V – Carta de 

Veneza; N – Carta de Nairobi; CPM - Carta do Patrimônio Mundial; B - Carta de Burra; W - Carta de 

Washington. 

 

 

 

Tabela 3.1 (continuação) – Tabela de Correspondência entre os Elementos de Qualidade dos Sistemas de Gestão 

da Qualidade e os das Propostas de Gestão da Conservação. 

ELEMENTOS DE QUALIDADE DA NBR ISO 9001 CECI J&F CP 

6. Gestão de Recursos 

6.1 Provisão de Recursos X X DA, MA, N, W 

6.2 Recursos Humanos  

6.2.1 Generalidades X X MA, DA, N, W, 

CPM 

6.2.2 Competência, Conscientização e Treinamento X X MA, DA, N, W, 

CPM 



 

 

91

ELEMENTOS DE QUALIDADE DA NBR ISO 9001 CECI J&F CP 

6.3 Infra-estrutura X X DA, MA, N, W 

6.4 Ambiente de Trabalho    

7. Realização do Produto 

7.1 Planejamento da Realização do Produto X X DA, N 

7.2 Processos Relacionados a Clientes  

7.2.1 Determinação de Requisitos Relacionados a Produto X X DA, B 

7.2.2 Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto X X B 

7.2.3 Comunicação com o Cliente X X DA, MA,W 

7.3 Projeto e Desenvolvimento  

7.3.1 Planejamento do Projeto e Desenvolvimento X X DA, N, V, R 

7.3.2 Entradas de Projeto e Desenvolvimento X   

7.3.3 Saídas de Projeto e Desenvolvimento X   

7.3.4 Análise Crítica de Projeto e Desenvolvimento X   

7.3.5 Verificação de Projeto e Desenvolvimento X X R, V 

7.3.6 Validação de Projeto e Desenvolvimento X X R, V 

7.3.7 Controle de Alterações de Projeto e Desenvolvimento    

7.4 Aquisição  

7.4.1 Processo de Aquisição não se aplica 

7.4.2 Informações de Aquisição não se aplica 

7.4.3 Verificação do Produto Adquirido não se aplica 

7.5 Produção e Fornecimento de Serviço  

7.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de Serviço X X N 

7.5.2 Validação dos Processos de Produção e Fornecimento de 

Serviços 

   

7.5.3 Identificação e Rastreabilidade não se aplica 

7.5.4 Propriedade do Cliente não se aplica 

7.5.5 Preservação do Produto não se aplica 

7.6 Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento não se aplica 

Legenda: DA – Declaração de Amsterdã; MA - Manifesto de Amsterdã; R – Carta do Restauro; V – Carta de 

Veneza; N – Carta de Nairobi; CPM - Carta do Patrimônio Mundial; B - Carta de Burra; W - Carta de 

Washington. 

 

Tabela 3.1(continuação) – Tabela de Correspondência entre os Elementos de Qualidade dos Sistemas de Gestão 

da Qualidade e os das Propostas de Gestão da Conservação.  

ELEMENTOS DE QUALIDADE DA NBR ISO 9001 CECI J&F CP 

8. Medição, Análise e Melhoria 

8.1 Generalidades    

8.2 Medição e Monitoramento  
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ELEMENTOS DE QUALIDADE DA NBR ISO 9001 CECI J&F CP 

8.2.1 Satisfação dos Clientes    

8.2.2 Auditoria Interna    

8.2.3 Medição e Monitoramento de Processos X X DA, R 

8.2.4 Medição e Monitoramento de Produtos não se aplica 

8.3 Controle de Produto Não-conforme não se aplica 

8.4 Análise de Dados X X  

8.5 Melhorias  

8.5.1 Melhoria Contínua    

8.5.2 Ação Corretiva X  N 

8.5.3 Ação Preventiva X X W, N, V 

Legenda: DA – Declaração de Amsterdã; MA - Manifesto de Amsterdã; R – Carta do Restauro; V – Carta de 

Veneza; N – Carta de Nairobi; CPM - Carta do Patrimônio Mundial; B - Carta de Burra; W - Carta de 

Washington. 

 

Enfim, talvez tenha chegado o momento de introduzir, de maneira consistente e 

fundamentada, o conceito da Qualidade na lista de valores sociais, do modelo de vida atual, 

através do cultivo e da apreciação da meta constante de melhoria, que deveria ser ensinada 

pelas famílias, e pelas escolas, e praticada em todas as dimensões das relações sociais 

inclusive na gestão do patrimônio cultural (PARENTE FILHO, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

93

 

 

4. Proposta de Norma  

 

4.1 Introdução ao Capítulo.....93 

 

4.2 Introdução à Proposta de Norma.....94 

4.2.1 Fundamentos da Proposta de Norma.....98 

4.2.2 Fontes de Referência.....100 

a) Referências Normativas.....100 

b) Outras Fontes.....101 

4.2.3 Aplicação da Proposta de Norma.....102 

4.2.4 Objetivos da Proposta de Norma.....103 

 

4.3 Estrutura da Proposta de Norma.....104 

 

4.4 Proposta de Norma Comentada.....106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94

 

 

 

 

 

 

 

4. Proposta de Norma 

 

4.1 Introdução ao Capítulo 
 

Este capítulo contém o produto desta Dissertação, que é a Proposta de Norma, cujo 

título é: “Proposta de Norma Certificável para Gestão da Conservação de Sítios Históricos”. 

Será apresentada, no item 4.3, a estrutura da mesma, e em seguida, no item 4.4, a Proposta de 

Norma com comentários que facilitarão o entendimento de como se deu sua elaboração. O 

Anexo E desta Dissertação contém a Proposta de Norma sem os comentários. 
Para a elaboração da Proposta de Norma, primeiramente, foi respondida a seguinte 

questão: O que é Qualidade na gestão da Conservação? Depois foram verificadas quais as 

recomendações presentes nas normas NBR ISO se assemelhavam às que Feilden e Jokilehto 

(1993) desenvolveram, no que diz respeito ao formato, às colocações, às recomendações 

quanto ao processo de gestão, etc. Posteriormente, foi realizado um cruzamento de 

informações, onde foram incluídas as recomendações relativas à abordagem da Conservação 

presentes nas Cartas Patrimoniais selecionadas56.  

Como grande parte dos processos criativos, a construção dessa Proposta de Norma não 

foi um processo linear. Foram elaboradas várias versões, as quais sofreram várias revisões 

críticas, que, por sua vez, serviram para alertar quanto à necessidade de se conhecer mais a 

fundo a realidade enfrentada pelos grupos que gerenciam estes sítios históricos. Para isso, 

foram realizadas entrevistas com alguns de seus coordenadores, evidenciando, também, a 

necessidade de simplificação da estrutura e dos requisitos da Proposta de Norma com relação 
                                                 
56 Foram selecionadas oito das trinta e nove Cartas Patrimoniais existentes, cujos títulos podem ser 
vistos no item 4.2.2 deste trabalho.  
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ao nível de exigências relacionadas à documentação, visto que a realidade da gestão pública, 

no Brasil, está bem aquém da realidade das empresas privadas que requerem processos de 

certificação, no mesmo país. Em seguida, foi realizada a checagem da viabilidade operacional 

da Proposta de Norma, onde foram encontradas lacunas e falhas, que foram preenchidas e 

corrigidas, até que se chegou à versão final da Proposta de Norma, a qual possui seis seções, 

das quais as duas últimas contêm os requisitos de Qualidade para Planos de Gestão, e para 

Procedimentos de Gestão.  

 

4.2 Introdução à Proposta de Norma 
 

As instituições responsáveis pela gestão de sítios históricos, juntamente com seus 

“braços” operacionais, que, via de regra, são chamados de Unidades Gestoras, têm, 

crescentemente, procurado operar de maneira eficaz e coerente com os fundamentos e os 

princípios da Conservação57, para assim controlar os impactos positivos e negativos de suas 

intervenções, na medida em que adaptam estes espaços ao modo de vida contemporâneo. Esta 

Proposta de Norma é resultante dessa mudança de atitude e traz, embutido em suas 

recomendações, mais um elemento para a discussão sobre a Gestão da Conservação: a 

Qualidade. Esse elemento é introduzido através de determinados procedimentos de gestão. O 

cumprimento desses garante que a Unidade Gestora atenda, de forma contínua e eficaz, aos 

requisitos solicitados pelos clientes dos sítios históricos58, os requisitos legais e os requisitos 

da própria Unidade Gestora.  

Para que isso ocorra, é necessário que esses procedimentos sejam conduzidos dentro 

de um sistema de gestão estruturado e integrado ao conjunto das atividades da Conservação. 

Esse Sistema de Gestão da Conservação se materializa através de três subsistemas, que por 

sua vez se traduzem em instrumentos de gestão. São eles: o Plano de Gestão da Conservação, 

o conjunto de Procedimentos de Gestão da Conservação e o Plano de Conservação.  

O Plano de Gestão da Conservação é parte do sistema de gestão global de um sítio 

histórico. Ele consiste num “conjunto estruturado e lógico de procedimentos normativos e 

operativos que busca garantir a conservação de bens patrimoniais, dentro de um determinado 

                                                 
57 Os fundamentos e princípios da Conservação podem ser encontrados no capítulo 3 desta 
Dissertação. 
58 Clientes dos Sítios Históricos incluem visitantes, população residente, cidadãos da sociedade local, 
regional, nacional ou internacional e, também, os cidadãos das gerações futuras. 
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quadro temporal referencial, mediante a mobilização de atores sociais e recursos econômicos” 

(FURTADO e ZANCHETI, 2003, p. 91). 

Já os Procedimentos de Gestão da Conservação são atividades inter-relacionadas e 

interativas da gestão da Conservação que estão submetidas à uma forma de administrar esse 

processo, que se traduz em rotinas operacionais cotidianas, colocadas em prática pelos 

agentes envolvidos. No caso desta Proposta de Norma ,estes procedimentos são embasados no 

conceito e nas experiências da Gestão da Qualidade já consagradas através das Normas NBR 

ISO 9001:2000, e NBR ISO 14001:1996 (ABNT, 1996; ABNT, 2000). 

E, finalmente, o Plano de Conservação contém atividades operacionais de 

Conservação que, não necessariamente, fazem parte das atividades rotineiras da gestão, ou 

seja, podem fazer parte de projetos de Conservação eventuais e específicos. O Plano de 

Conservação descreve como a Unidade Gestora, através de pessoal especializado, deve 

colocar esses projetos em prática, que cuidados deve ter, em que princípios devem se basear, 

que métodos de Conservação devem utilizar, etc. 

Para que esses três instrumentos de gestão operem, é necessário que um Modelo de 

Gestão da Conservação seja adotado. Esse, não necessariamente, faz parte do sistema de 

gestão da Conservação existente no sítio histórico. Ele é uma abordagem de gestão que 

informa como ela se dará. O Modelo de Gestão da Conservação deve estar baseado nos 

requerimentos da Conservação Integrada e do Desenvolvimento Sustentável, que são: 

integração interinstitucional, integração intersetorial, multidisciplinaridade, responsabilidade 

compartilhada, democratização, descentralização, metodologia do planejamento integrado 

(PONTUAL, 2002). 

Os três instrumentos de gestão apresentados anteriormente se relacionam de maneira 

interdependente, ou seja, eles dependem reciprocamente, além do que são complementares. A 

Figura 4.1 traz a representação esquemática desse sistema. De acordo com essa figura, é 

possível perceber que o plano de gestão e os procedimentos de gestão foram os instrumentos 

abordados pela Proposta de Norma, e que, apesar de serem instrumentos distintos, juntos, 

desempenham papéis semelhantes, pois o segundo diz respeito a uma etapa mais aprofundada 

do nível operacional da gestão da Conservação. Ou seja, os dois estão ligados à gestão da 

Conservação, enquanto que o plano de Conservação não tem essa característica. 

 
Figura 4.1 – Representação esquemática de um Sistema de Gestão da Conservação 
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Na prática, o plano de gestão é responsável pela materialização dos dois outros 

instrumentos de gestão, bem como do modelo de gestão. Mas isso não implica que esse faça 

parte da estrutura desse sistema de gestão da Conservação. Ele pode ter sido elaborado em 

outros sistemas da mesma natureza e usado em outros sítios. O importante é que seus 

fundamentos sejam compatíveis com os fundamentos da Proposta de Norma, que são os 

princípios e elementos da Qualidade, bem como os da Conservação Integrada, para que, 

assim, o sistema de gestão opere de maneira completa. Dessa forma, a Proposta de Norma 
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pode operar num sítio histórico que possua qualquer modelo de gestão, desde que não haja 

conflitos entre os fundamentos desse e os que estão presentes na Proposta de Norma.  

Essa Proposta de Norma não tem a intenção de uniformizar a estrutura dos Sistemas de 

Gestão da Conservação, muito menos de ampliar ou alterar as obrigações legais de uma 

Unidade Gestora, mas sim de servir como um guia para a implementação de procedimentos 

que gerem Qualidade nos processos de gestão da Conservação de sítios históricos, permitindo 

que as Unidades Gestoras que implementarem estes procedimentos de Qualidade avaliem sua 

capacidade de atender aos requisitos acima citados, além de tornar esses processos mais 

eficazes e aptos a serem certificados59 (ABNT, 1996). 

A elaboração de um Sistema de Gestão da Conservação é influenciada pelo tamanho 

do Sítio Histórico, pela complexidade de sua estrutura, pelas cinco atividades básicas que uma 

Unidade Gestora deve ter com relação ao seu Sistema de Gestão da Conservação, que são: (1) 

estabelecer; (2) documentar; (3) implementar; (4) manter; e (5) melhorar continuamente sua 

eficácia de acordo com os requisitos desta Norma; bem como pelos objetivos que a Unidade 

Gestora estabeleceu para o sítio histórico, as suas necessidades, e os serviços que poderão ser 

oferecidos. 

Para isso, a Unidade Gestora deve (ABNT, 2000): 

1. Identificar os processos necessários para a operação do Sistema de Gestão da 

Conservação; 

2. Determinar a seqüência e a interação desses processos; 

3. Determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o 

controle desses processos sejam eficazes; 

4. Assegurar a disponibilidade de recursos (financeiros e humanos) e de 

informações necessárias para a operação e o monitoramento destes processos; 

5. Monitorar, medir e analisar esses processos, e; 

Implementar ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria 

contínua desses processos. 

É importante frisar que existe uma diferença entre uma Proposta de Norma como esta, 

que descreve os requisitos para que um Sistema de Gestão da Conservação de Sítios 

Históricos possa ser certificado, e uma Proposta de Norma destinada apenas a prover 

orientação a uma Unidade Gestora, que visa implementar ou aprimorar um Sistema de 

Gerenciamento de Modelos de Gestão da Conservação, mas que não tem intenção de ser 

                                                 
59Ver, no capítulo 2, o que é Certificação. 
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certificada. A escolha por uma ou outra vai depender dos objetivos da Unidade Gestora, e da 

avaliação da importância de possuir um Sistema de Gestão da Conservação certificado. Um 

sistema desse tipo permite a uma Unidade Gestora estabelecer e avaliar a eficácia dos 

procedimentos que geram Qualidade num processo de Gestão da Conservação, atingir a 

conformidade com eles, e demonstrar isso a terceiros (ABNT, 1996). 

 

4.2.1 Fundamentos da Proposta de Norma 

 

A Proposta de Norma presente neste trabalho está fundamentada no cliente do sítio 

histórico, visto que, para os teóricos da Qualidade, quanto mais o cliente estiver satisfeito, 

mais Qualidade tem o produto60, e na “abordagem de processo”, sendo seu objetivo 

implementar o Sistema de Gestão da Conservação e melhorá-lo continuamente. O que 

significa dizer que o Sistema de Gestão sugerido por esta Proposta de Norma entende que a 

Gestão da Conservação é um processo no qual todas as atividades envolvidas durante sua 

realização estão interligadas e interagindo. A vantagem dessa abordagem é o controle 

contínuo que ela permite sobre essas atividades, bem como sobre sua combinação e interação. 

O controle contínuo permite a melhoria contínua e esta, por sua vez, possibilita o aumento da 

satisfação do cliente. A Figura 4.2 apresenta, esquematicamente, o caminho das informações, 

e o ciclo da melhoria contínua, numa abordagem de processo em um sistema de gestão da 

Conservação.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – O caminho das informações e o ciclo de melhoria contínua em um 

Sistema de Gestão da Conservação 

                                                 
60 Ver definições de Qualidade no item 2.1.2 deste trabalho. 
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A questão dos diferentes clientes dos sistemas de gestão é um ponto importante a ser 

considerado, pois, através dele, se percebeu uma das grandes divergências entre os sistemas 

de gestão contidos na NBR ISO 9001, na NBR ISO 14001, e no sistema de gestão da 

Conservação contido nesta Proposta de Norma. Apesar de terem requisitos semelhantes como 

fundamento, esses sistemas de gestão não operam para o mesmo cliente. Por um lado, 

enquanto o sistema de gestão da Qualidade trata das necessidades do cliente que consome 

bens de mercado, o sistema de gestão ambiental e o sistema de gestão da Conservação 

possuem clientes mais parecidos. Isso ocorre porque possuem objetos de natureza patrimonial 

- o sistema de gestão ambiental tem como objeto o Patrimônio Natural e o sistema de gestão 

da Conservação, o Patrimônio Cultural – além do que os dois sistemas de gestão consideram, 

tanto os clientes das gerações atuais, como os das gerações futuras. Por outro lado, na maioria 

dos casos, o cliente da gestão da Conservação pode ser considerado diferente tanto do cliente 

da gestão da Qualidade, quanto do cliente da gestão ambiental. Ele será o mesmo cliente de 

uma empresa pública (o cidadão), enquanto que os outros dois sistemas possuem clientes de 

empresas privadas. Quanto à natureza e os objetivos destas gestões é impossível afirmar que 

são distintos, ou seja, enquanto as organizações privadas visam, basicamente, o lucro e a 

satisfação de seus clientes, as organizações públicas visam, entre outros assuntos, a eqüidade 

e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 
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Um outro ponto divergente entre os três sistemas de gestão citados é o que trata do 

produto resultante desses processos de gestão. No caso do sistema de gestão da Qualidade, o 

produto final é um bem privado que se caracteriza por ser influenciado pelas leis de mercado, 

e por possuir o chamado momento de completude, ou seja, o momento no qual ele é 

considerado finalizado, logo é considerado um sistema simples e fechado. Os outros dois 

Sistemas de Gestão possuem produtos de natureza distinta, eles não operam nesse mercado, e 

não possuem o chamado momento de completude, portanto podem ser considerados sistemas 

complexos e abertos. A necessidade da adoção da chamada “abordagem de processo” fica 

clara quando falamos dessa característica, que é específica e comum aos dois últimos sistemas 

de gestão, visto que a sua gestão precisa ser um processo contínuo para que seja eficaz, pois 

não é possível conservar um sítio histórico executando Ações de Conservação61 

independentes e isoladas. As Ações de Conservação devem fazer parte de um sistema de 

gestão da Conservação que contenha requisitos sobre melhoria contínua, assim como está 

proposto no presente documento. 

 

4.2.2 Fontes de Referência 

 

a) Referências Normativas 

 

A presente Proposta de Norma tomou como referência duas Normas que estavam em 

vigor no momento de sua elaboração, por serem as que mais se aproximam do objeto de 

estudo desta Dissertação. São elas: 

1) NBR ISO 9001 versão 2000 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos62, 

contida na série NBR ISO 9000; 

2) NBR ISO 14001 versão 1996 – Sistemas de Gestão Ambiental – Especificação e 

Diretrizes para Uso63, contida na série NBR ISO 14000. 

A primeira Norma foi escolhida como referência porque “especifica os requisitos para 

um sistema de gestão da qualidade” (ABNT, 2000, p. 4), logo trata dos elementos da 

Qualidade presentes no processo de produção de qualquer produto ou serviço. Assim contém, 

em sua estrutura, os requisitos da Qualidade que devem estar presentes em qualquer sistema 
                                                 
61 Ver definição de Ações de Conservação no item que trata dos “Termos e Definições” na Proposta de 
Norma contida neste trabalho. 
62 ABNT. NBR ISO 9001: Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos. Rio de Janeiro, 2000. 
63 ABNT. NBR ISO 14001: Sistema de Gestão Ambiental – especificações com diretrizes para uso. Rio de 
Janeiro, 1996. 
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de gestão. E a segunda norma foi tomada como referência porque seu objeto é o Meio 

Ambiente, que em sua concepção mais ampla pode ser considerado o Patrimônio Natural de 

uma sociedade. Este objeto se aproxima bastante do objeto desta proposta de Norma, que é 

uma parte do Patrimônio Cultural de uma sociedade, os Sítios Históricos. Logo, era 

importante verificar como uma Norma aplicou os requisitos da Qualidade para tratar de um 

bem tão complexo quanto esse. 

Por outro lado, é importante frisar que o formato da Proposta de Norma se espelhou na 

primeira Norma escolhida como referência e isso se deu por dois motivos: 

1) A NBR ISO 9001 foi atualizada recentemente, sua versão anterior era de 1994, e a que 

foi utilizada como referência é do ano de 2000. Dessa maneira, essa versão continha 

visões mais atualizadas do que é a Gestão da Qualidade, tendo, inclusive, preenchido 

algumas lacunas, bem como eliminado itens menos importantes (VALLS, 2003); 

2) Porque se buscava elaborar uma Proposta de Norma que introduzisse elementos de 

Qualidade na Gestão da Conservação de sítios históricos, e não uma Proposta de 

Norma de Gestão Ambiental para sítios históricos. 

 

b) Outras Fontes 

 

Foram, também, utilizadas como referência as Cartas Patrimoniais64, e dois modelos 

de gestão da Conservação: um contido no livro “Management Guidelines for World Cultural 

Heritage Sites”65 e outro contido no livro “Gestão do Patrimônio Cultural Integrado”66, 

desenvolvido pelo CECI.  

As Cartas Patrimoniais foram tomadas como fontes por conter recomendações 

validadas por diversos países e por serem frutos de discussões internacionais entre 

especialistas do campo disciplinar da Conservação Urbana. Existem trinta e nove Cartas 

Patrimoniais, a maioria delas tratando do Patrimônio Cultural, no entanto foram escolhidas as 

de maior notoriedade, e aquelas cujo objeto mais se aproximava do objeto desta Dissertação. 

                                                 
64 Que são documentos que contêm conjuntos de recomendações sobre o Patrimônio Mundial Cultural 
e Natural, elaborados, desde o início da década de 1930, durante encontros promovidos por 
organismos internacionais tais como: UNESCO, ICOMOS, ICCROM, entre outros, que servem como 
modelo a ser seguido no que ser refere à gestão destes patrimônios. Ver também o item 3.3.3 desta 
Dissertação. 
65 FEILDEN, B.., JOKILEHTO, J. Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites. Rome: ICCROM, 
1993. 
66 ZANCHETI, S. (Org.). Gestão do Patrimônio Cultural Integrado. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 
2002. 
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As Cartas Patrimoniais cujo conteúdo contribuiu para a composição dos requisitos 

desta Norma são67: 

1) Carta de Veneza (Carta Internacional sobre Conservação e Restauração de 

Monumentos e Sítios) – 1964; 

2) Carta do Restauro (Circular nº 117 do Ministério da Instrução Pública do 

Governo da Itália – Documento sobre Restauração) – 1972; 

3) Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural  – 

1972; 

4) Declaração de Amsterdã (Documento produzido pelo Conselho da Europa no 

Congresso do Patrimônio Arquitetônico Europeu) – 1975; 

5) Manifesto de Amsterdã (Carta Européia do Patrimônio Arquitetônico) – 1975; 

6) Carta de Nairobi (Recomendação relativa à Salvaguarda dos Conjuntos 

Históricos e sua função na Vida Contemporânea) – 1976; 

7) Carta de Burra (Documento produzido pelo ICOMOS sobre a Preservação e 

Conservação dos Bens Culturais) – 1980; 

8) Carta de Washington (Carta Internacional para Salvaguarda das Cidades 

Históricas) – 1986. 

 

4.2.3 Aplicação da Proposta de Norma 

 

A exclusão de alguns requisitos contidos nesta Proposta de Norma pode ser 

considerada, uma vez que o processo de gestão de um sítio histórico pode variar em função da 

natureza da unidade responsável pela gestão, e das características do próprio sítio. É 

importante frisar que estas exclusões só poderão ocorrer se forem justificadas dentro do 

escopo da certificação, não podendo afetar a capacidade ou a responsabilidade da Unidade 

Gestora de atender aos requisitos dos clientes, os requisitos regulamentares aplicáveis e os 

seus próprios requisitos (ABNT, 2000). 

É importante deixar claro, também, que a adoção e implementação de um conjunto de 

procedimentos de Gestão da Conservação pode contribuir, mas não garante a obtenção de 

resultados ótimos para todas as partes interessadas. É preciso que a Unidade Gestora 

                                                 
67 Uma análise sobre o conteúdo dessas oito cartas, e de mais sete delas, com vistas à construção de 
um panorama da sua contribuição para a construção da abordagem da Gestão da Conservação está no 
item 3.3.3 deste trabalho. 
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considere, entre outros aspectos, a relação custo/benefício em todas as suas decisões, desde as 

organizacionais, projetuais, tecnológicas, arquitetônicas e outras.  

Se uma Unidade Gestora já possui um Sistema de Gestão da Conservação, é possível 

que ela adapte os elementos do Sistema de Gestão existente aos critérios contidos nessa 

Proposta de Norma, e assim ela passará a ter um Sistema de Gestão passível de certificação. 

 

4.2.4 Objetivos da Proposta de Norma 

 

Esta Proposta de Norma se propõe a apresentar requisitos de Qualidade para a Gestão 

da Conservação de Sítios Históricos no que diz respeito aos Procedimentos de Gestão, e ao 

Plano de Gestão, com o propósito de tornar possível: 

a) o estabelecimento de padrões de Qualidade nos diversos aspectos que a Gestão da 

Conservação de um sítio histórico envolve (ABNT, 2000); 

b) o estabelecimento de uma estrutura de gestão baseada na sua melhoria contínua e 

cujas atividades propostas estejam baseadas na colaboração interdisciplinar, usando 

a abordagem da Conservação (FEILDEN e JOKILEHTO, 1993); 

c) o crescimento do nível de competência técnica na prática da Gestão da 

Conservação de sítios históricos (FEILDEN e JOKILEHTO, 1993). 

Esta Proposta de Norma especifica requisitos de Qualidade para um Sistema de Gestão 

da Conservação, quando uma Unidade Gestora: 

a) deseja implementar, manter e/ou aprimorar um Sistema de Gestão da Conservação 

baseado em procedimentos que gerem Qualidade nesse processo; 

b) necessita demonstrar a terceiros sua capacidade de gerir sítios históricos de 

maneira coerente com os requisitos da Qualidade de seus clientes, com os 

requisitos regulamentares aplicáveis, bem como com os requisitos da própria 

Unidade Gestora; 

c) busca a certificação ou o registro do seu Sistema de Gestão da Conservação por 

uma organização externa ou mesmo quando ela deseja realizar uma auto-avaliação 

e auto declarar-se em conformidade com essa proposta de Norma; 

d) deseja aumentar a satisfação do cliente através da implantação de processos para a 

melhoria contínua do Sistema de Gestão da Conservação, bem como através da 

garantia da conformidade com os requisitos de seus clientes, com os requisitos 

regulamentares aplicáveis, e também com os requisitos da Unidade Gestora. 
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4.3 Estrutura da Proposta de Norma 

 
Tabela 4.1 (continua) – Estrutura da Proposta de Norma. 

ESTRUTURA DA PROPOSTA DE NORMA 

[1] Termos e Definições 

[2] Requisitos de Qualidade para Planos de Gestão da Conservação

          [2.1] Etapa de Identificação 

                 [2.1.1] Reconhecimento do Sítio Histórico como Patrimônio 

                 [2.1.2] Identificação dos Aspectos da Conservação 

                 [2.1.3] Identificação dos Requisitos Legais e Outros Requisitos 

                 [2.1.4] Elaboração da Política da Conservação 

                 [2.1.5] Objetivos da Conservação  

                 [2.1.6] Instrumentos de Planejamento do Plano de Gestão da Conservação 

                             a) Sistema de Gestão da Informação 

                                     i) Generalidades 

                                     ii) Concepção 

                             b) Inventários dos Bens Patrimoniais  

                             c) Análises e estudos detalhados 

                             d) Lista dos Bens Patrimoniais Protegidos 

                [2.1.7] Ações de Conservação 

                       a) Ações que agem diretamente sobre a obra 

                       b) Ações que não agem diretamente sobre a obra 

                       c) Ações Operacionais 

               [2.1.8] Elaboração e Aprovação do Plano de Gestão da Conservação 

     [2.2] Etapa de Implementação 

     [2.3] Etapas de Avaliação e de Replanejamento 

[3] Requisitos de Qualidade para Procedimentos de Gestão da Conservação 

     [3.1] Responsabilidades da Unidade Gestora 

              [3.1.1] Responsabilidades da Coordenação Executiva 

              [3.1.2] Estrutura Organizacional 
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Tabela 4.1 (continuação) – Estrutura da Proposta de Norma. 
ESTRUTURA DA PROPOSTA DE NORMA 

              [3.1.3] Comunicação Interna e Externa 

                          a) Comunicação Interna 

                          b) Comunicação Externa 

               [3.1.4] Análise Crítica pela Coordenação Executiva 

               [3.1.5] Negociação 

      [3.2] Gestão da Documentação 

               [3.2.1] Manual da Qualidade da Gestão da Conservação 

               [3.2.2] Controle de Documentos e Registros 

     [3.3] Gestão de Recursos 

              [3.3.1] Gestão dos Recursos Financeiros   

              [3.3.2] Gestão dos Recursos Humanos 

                          a) Generalidades 

                          b) Conscientização 

                          c) Competência 

                          d)Treinamento 

                          e) Infra-estrutura e Ambiente de Trabalho 

     [3.4] Monitoramento, Análise e Melhoria 

              [3.4.1] Monitoramento e Controle 

                          a) Satisfação do Cliente 

                          b) Auditoria Interna 

              [3.4.2] Análise de Dados 

              [3.4.3] Melhorias 

                         a) Melhoria Contínua 

                         b) Ações Corretiva e Preventiva 

                         c) Manutenção 

     [3.5] Ameaças 

              [3.5.1] Visitantes 

              [3.5.2] Elementos Desconfiguradores da Paisagem 

              [3.5.3] Vandalismo e Roubo 
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ESTRUTURA DA PROPOSTA DE NORMA 

              [3.5.4] Risco de Acidentes 

 

4.4 Proposta de Norma Comentada 
 

Título: 

Proposta de Norma Certificável para a Gestão da Conservação de Sítios 

Históricos 

 

Nota 1 – Deste ponto deste capítulo até o seu final, as referências às Cartas 

Patrimoniais se darão por meio das suas iniciais: (V) Carta de Veneza – 1964; (R) 

Carta do Restauro – 1972; (CPM) Convenção sobre a Proteção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural – 1972; (DA) Declaração de Amsterdã – 1975; (MA) 

Manifesto de Amsterdã – 1975; (N) Carta de Nairobi – 1976; (B) Carta de Burra – 

1980; (W) Carta de Washington – 1986, no entanto é preciso esclarecer, que todas 

elas estão contidas no livro “Cartas Patrimoniais”, publicado pelo IPHAN, em 

1995. 

Nota 2 – O texto em itálico é o texto da Proposta de Norma propriamente dito, ele 

está apresentado de forma contínua, isto é, sem os comentários, no Anexo E deste 

trabalho. 

 

[1] Termos e Definições 
 

O objetivo desta seção da Norma é limitar a variedade de interpretações, 

fixando termos para que sirvam como referência e, assim, facilite a convivência 

entre os dois campos de conhecimento que fundamentam esta Norma (o da 

Gestão da Qualidade e o da Gestão da Conservação). 

O campo de estudo da Conservação é relativamente recente, possui 

aproximadamente 30 anos de discussão. Ele é, particularmente, controverso, pois 

trata, justamente, das especificidades de um lugar e como elas se comportam 

dentro de determinadas condições sócio–político-econômicas, e de como cada 

profissional conseguiu, e está conseguindo, transmitir estas características 

autênticas para as gerações futuras sem que haja perdas no conteúdo patrimonial. 
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Percebe-se que ainda não houve tempo para que práticas fossem experimentadas 

em vários lugares, com condições sócio–político-econômicas diversas, e assim se 

consagrassem como práticas de sucesso na Conservação.  

Serão apresentadas, a seguir, definições de alguns termos que vêm ganhando 

credibilidade e certo status dentro da “Abordagem da Conservação” e da Gestão 

da Qualidade, e que serão utilizados ao longo desta Norma: 

 

Conservação 

Este, talvez, tenha sido o termo mais difícil de ser definido, haja vista o fato do 

corpo de conhecimento sobre a Conservação Urbana ainda estar em processo de 

consolidação. No entanto, era preciso fixar uma referência a seu respeito, e assim, 

foi escolhida esta definição, julgada a mais completa entre todas a que foram 

encontradas durante a pesquisa bibliográfica. 

Conservação Integrada é uma abordagem da gestão e do planejamento das 

cidades e dos territórios, que adota uma perspectiva multi-referêncial 

(econômica, política, cultural, ambiental e físico-espacial) e que (ZANCHETI, 

2004): 

 Está centrada, mas não se limita, no aspecto físico-espacial de áreas 

urbanas consolidadas, socialmente reconhecidas como de valor 

cultural, e procura manter a sua integridade, autenticidade e 

continuidade para a presente e as futuras gerações; 

 Enfatiza a conservação dos aspectos físico-espaciais no interior do 

processo de desenvolvimento/transformação da cidade, ao mesmo tempo 

em que busca o desenvolvimento sustentável, por meio da 

transformação dos valores culturais em ativos que agregam valor em 

todas as dimensões do desenvolvimento (econômica, política, cultural, 

ambiental e físico-espacial). 

 

Preservação 

É manter as características que apresentem uma significação cultural. É a 

manutenção do estado da substância de um bem e a desaceleração do processo 

pelo qual ele se degrada (B).  
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Salvaguarda 

A salvaguarda das cidades históricas é composta por um conjunto de medidas 

que não necessariamente implicam em intervenção direta sobre a obra. São as 

medidas necessárias a sua proteção, a sua conservação e restauração, bem como 

a seu desenvolvimento coerente e sua adaptação harmoniosa à vida 

contemporânea (R; W). 

 

Restauração 

A Restauração é qualquer intervenção destinada a: restabelecer a substância 

de um bem em um estado anterior ao conhecido, e a mantê-lo em funcionamento, 

facilitando sua leitura e sua transmissão integral ao futuro. Seu objetivo é 

conservar e revelar os valores estéticos e históricos do monumento (B; R; V). 

 

Reconstrução 

É o restabelecimento, com o máximo de exatidão, através de testemunhos 

materiais e/ou documentais, de um estado anterior ao conhecido. Em outras 

palavras, é devolver a significação cultural ao conjunto de um bem quando ela 

for perdida. Ela se distingue de outras ações de Conservação pela introdução, na 

substância existente, de materiais diferentes, sejam novos ou antigos (B). 

 

Adaptação 

É o agenciamento de um bem a uma nova destinação sem a destruição de sua 

significação cultural (B).  

 

Patrimônio Histórico 

É parte do que chamamos de Patrimônio Cultural, que pode ter natureza 

material ou imaterial, possui, reconhecidamente, valor histórico, cuja dimensão 

se ampliou a dimensões planetárias devido à acumulação contínua de uma 

diversidade de objetos que se congregam por seu passado comum, podendo ter 

outros valores patrimoniais, se destina ao usufruto de uma comunidade (CHOAY, 

2001).  
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Monumento Histórico 

Compreende a criação arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou 

rural que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução 

significativa ou de um acontecimento histórico. Estende-se não só às grandes 

criações, mas também às obras modestas, que tenham adquirido, com o tempo, 

uma significação cultural (V).  

 

Sítio Histórico 

A natureza histórica de um sítio se refere ao interesse que tais assentamentos 

apresentarem como testemunhos de civilizações do passado e como documentos 

de cultura urbana, inclusive independentemente de seu intrínseco valor artístico 

ou formal, ou de seu aspecto peculiar enquanto ambiente, que podem enriquecer 

e ressaltar posteriormente seu valor, já que não só a arquitetura, mas também a 

estrutura urbanística, têm, por si mesmas, um significado e um valor (R).  

 

Autenticidade 

A autenticidade de um bem patrimonial, de uma maneira geral, se refere ao 

que é materialmente original, ou genuíno, ou ainda como este bem envelheceu e 

mudou ao longo do tempo. A autenticidade histórica geralmente se reflete nas 

fases significativas da construção e da utilização do bem patrimonial, em 

diferentes fases da sua linha histórica de tempo (FEILDEN e JOKILEHTO, 

1993). 

 

Integridade 

Para a Conservação, a noção de integridade tem a ver com a relação existente 

entre as partes de um todo histórico, estrutural e funcional. O todo, nesta Norma, 

é o Sítio Histórico, que para ser conservado precisa ser considerado em sua 

totalidade, ou seja, a Ação de Conservação precisa respeitar sua integridade. “A 

condição de integridade, portanto, é uma questão de gestão e deve ser levada em 

consideração ao se definir o significado de um local e as estratégias para sua 

proteção e conservação” (ZANCHETI, 2002, p. 17). 
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Valores a preservar 

“Os valores a preservar são o caráter histórico da cidade e o conjunto de 

elementos materiais e espirituais que expressam sua imagem, em particular 

(IPHAN, 1995, p. 324): 

a) a forma urbana definida pelo traçado e pelo parcelamento; 

b) as relações entre os diversos espaços urbanos, espaços construídos, 

espaços abertos e espaços verdes; 

c) a forma e o aspecto das edificações (interior e exterior) tais como são 

definidos por sua estrutura, volume, estilo, escala, materiais, cor e 

decoração; 

d) as relações da cidade com seu entorno natural ou criado pelo homem; 

e) as diversas vocações da cidade, adquiridas ao longo de sua história. 

 

Sistemas de Gestão da Qualidade 

“Estrutura organizacional, procedimentos, processos e recursos necessários 

para implementar a Gestão da Qualidade” (PARENTE FILHO, 1991). 

 

Sistema de Gestão da Conservação 

Um Sistema de Gestão da Conservação opera por meio de três instrumentos: 

1. Plano de Gestão da Conservação; 

2. Procedimentos de Gestão da Conservação; 

3. Plano de Conservação. 

Ele se materializa através do Plano de Gestão da Conservação e se 

operacionaliza com a ajuda do Modelo de Gestão da Conservação. 

 

MODELO DE GESTÃO DA CONSERVAÇÃO 

Para que um sistema de gestão opere, é necessário que um Modelo de Gestão 

da Conservação seja adotado. Ele, não necessariamente, faz parte do sistema de 

gestão da Conservação existente no sitio histórico. Consiste numa abordagem de 

gestão que informa como ela se dará. Deve estar baseado nos requerimentos da 

Conservação Integrada e do Desenvolvimento Sustentável, que são: integração 

interinstitucional, integração intersetorial, multidisciplinaridade, 

responsabilidade compartilhada, democratização, descentralização, metodologia 

do planejamento integrado (PONTUAL, 2002). 
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PLANO DE GESTÃO DA CONSERVAÇÃO DE SÍTIOS HISTÓRICOS 

O Plano de Gestão da Conservação é parte do sistema de gestão global de um 

sítio histórico. Ele consiste num “conjunto estruturado e lógico de procedimentos 

normativos e operativos que busca garantir a conservação de bens patrimoniais, 

dentro de um determinado quadro temporal referencial, mediante a mobilização 

de atores sociais e recursos econômicos” (FURTADO e ZANCHETI, 2003, p. 91). 

 

PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DA CONSERVAÇÃO 

Os Procedimentos de Gestão da Conservação são atividades inter-

relacionadas e interativas da gestão da Conservação que estão submetidas a uma 

forma de administrar este processo, que se traduz em rotinas operacionais 

cotidianas, as quais são colocadas em prática pelos agentes envolvidos. No caso 

desta Proposta de Norma, estes procedimentos são embasados no conceito e nas 

experiências da Gestão da Qualidade já consagradas através das Normas NBR 

ISO 9001:2000, e NBR ISO 14001:1996 (ABNT, 1996; ABNT, 2000). 

  

PLANO DE CONSERVAÇÃO 

O Plano de Conservação contém atividades operacionais de Conservação que, 

não necessariamente, fazem parte das atividades rotineiras da gestão, ou seja, 

podem fazer parte de projetos de Conservação eventuais e específicos. O Plano 

de Conservação descreve como a Unidade Gestora, através de pessoal 

especializado, deve colocar esses projetos em prática, que cuidados deve ter, em 

que princípios devem se basear, que métodos de conservação devem utilizar, etc. 

 

Ação de Conservação 

Após a análise das Cartas Patrimoniais, pode-se concluir que, quando se 

deseja transmitir, para o futuro, objetos e valores de uma época, esse Patrimônio 

deve ser objeto de Ações de Conservação, que podem implicar, ou não, na 

intervenção direta sobre a obra.  

 

Clientes do Sítio Histórico 

Incluem visitantes, população residente, cidadãos da sociedade local, regional, 

nacional ou internacional e, também, os cidadãos das gerações futuras. 
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Unidade Gestora 

Companhia, corporação, empresa ou instituição, ou parte ou combinação 

dessas, pública ou privada, sociedade anônima, limitada ou com outra forma 

estatutária, que tem funções e estrutura administrativa próprias, que gerencia a 

Conservação de um Sítio Histórico. Seu papel é conservar os recursos 

patrimoniais e servir ao interesse público, desde que não seja prejudicial ao sítio 

(FEILDEN e JOKILEHTO, 1993; ABNT, 1996). 

 

Coordenação Executiva 

Indivíduo ou grupo de indivíduos que tenha a responsabilidade executiva pela 

Unidade Gestora (ABNT, 1996). 

 

PROCEDIMENTO DOCUMENTADO 

Procedimento Documentado é o nome dado a documentos que detalham 

alguns procedimentos de Qualidade, mostrando como a Unidade Gestora executa 

suas atividades para obter a Qualidade desejada (MARANHÃO, 2001). 

 

Melhoria Contínua 

Processo de aprimoramento do Sistema de Gerenciamento de Modelos de 

Gestão da Conservação, que visa atingir melhorias no desempenho da 

Conservação, de acordo com a Política da Conservação da Unidade Gestora 

(ABNT, 1996). 

 

Auditoria do Sistema de Gestão da Conservação 

Processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e 

avaliar, de forma objetiva, evidências que determinem se o Sistema de Gestão da 

Conservação de uma Unidade Gestora está em conformidade com os critérios de 

auditoria do Sistema de Gestão da Conservação estabelecido pela Unidade 

Gestora, e para comunicar os resultados deste processo à administração da 

mesma (ABNT, 1996). 
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[2] Requisitos de Qualidade para Planos de Gestão da 

Conservação 
 

Três questões são básicas na atividade do planejamento da gestão em sítios 

históricos. A primeira é que ela é uma atividade multidisciplinar. A segunda é que 

seu papel é guiar as mudanças que ocorrem dentro de uma área urbana, de 

maneira que o significado do lugar seja mantido, e se possível incrementado. E a 

terceira questão é que o planejamento só ocorre se for identificada uma 

oportunidade ou necessidade de Conservação de um sítio histórico. Essa 

oportunidade pode surgir por meio de estratégia de desenvolvimento das 

autoridades locais; pela delegação de instância superior; pela sugestão de agências 

financiadoras, ou; pela solicitação da comunidade, sendo essa identificação 

responsável pelo desencadeamento do processo de Gestão da Conservação de 

Sítios Históricos (ARMANI, 2003; FEILDEN e JOKILEHTO, 1993).  

A operacionalização da gestão de um sítio histórico tem início com a 

elaboração do Plano de Gestão da Conservação. Devido ao fato do planejador 

lidar com mudanças de várias naturezas, com diversas disciplinas, contradições e 

conflitos, tanto no ambiente que é objeto do seu trabalho, quanto dentro do 

próprio processo de planejamento, é recomendado que antes de propor algo ele 

investigue planos alternativos e sua aplicações junto com a avaliação de sua 

exeqüibilidade e custos de maneira que seja escolhida a alternativa menos 

prejudicial ao significado da herança do sítio histórico (FEILDEN e 

JOKILEHTO, 1993).  

A elaboração de um Plano de Gestão da Conservação possui três etapas 

básicas, (1) Identificação,(2) Implementação e (3) Avaliação e Replanejamento.  

 

[2.1] Etapa de Identificação 

[2.1.1] Reconhecimento do Sítio Histórico como Patrimônio 

 Existem três maneiras de se reconhecer um sítio histórico como patrimônio; o 

reconhecimento individual, o reconhecimento coletivo, e o reconhecimento 

oficial.  
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Diante de algumas evidências, que serão esclarecidas no texto a seguir, pode-se 

fazer um paralelo entre a obra de arte e o sítio histórico no que diz respeito ao seu 

reconhecimento como Patrimônio Cultural, respeitando suas distintas naturezas.  

Considerando que a obra de arte é o objeto da Restauração, e que o sítio 

histórico é um dos objetos da Conservação, vamos estabelecer diferenças e 

semelhanças entre eles para tentar explicar como se dá o reconhecimento 

individual do sítio histórico como parte do Patrimônio Cultural. 

A primeira semelhança está no fato de que, tanto a Restauração da obra de arte, 

que, segundo Brandi, é definida como “o momento metodológico do 

reconhecimento da obra de arte em sua consistência física e em sua dupla 

polaridade, estética e histórica, com vistas a sua transmissão para o futuro” 

(BRANDI, 1988, p. 15), quanto a Conservação de Sítios Históricos se preocupam 

com o prolongamento da vida do bem para que a transmissão dele para as 

gerações futuras seja possível. E a segunda semelhança é que seus objetivos 

pretendem restabelecer uma harmonia que, de alguma maneira, está sendo 

ameaçada. Porém, enquanto o objetivo da Restauração é o restabelecimento da 

unidade potencial da obra de arte, com o propósito de sua base material e imagem 

poderem ser transmitidas, o objetivo da Conservação é apresentar as edificações 

históricas e suas mensagens artísticas e humanas. Para isso, é preciso recuperar 

um equilíbrio que existia no momento em que estas mensagens foram 

estabelecidas no sítio. 

Já as diferenças entre a obra de arte e o sítio histórico começam pelo fato de 

somente a obra de arte possuir uma unidade, a unidade potencial, o que significa 

dizer que ela não é resultado da simples soma de suas partes, diferente do sítio 

histórico, que se caracteriza exatamente pela justaposição de várias experiências 

que se complementaram ao longo do tempo. No entanto, esta totalidade do sítio 

histórico não é apreensível ao observador, uma vez que, devido ao fato dele estar 

em constante processo de mudança, ela nunca se materializará, ou seja, ela sempre 

se dará de forma parcial, através de representações ou de pontos de vista 

individuais. Dessa maneira, o sítio histórico não possui o chamado momento de 

completude, fato que o diferencia, mais uma vez, da obra de arte. Nela, o 

momento de completude permite a apreensão total da sua unidade, uma posterior 

apreciação crítica consciente, e o seu reconhecimento como obra de arte. É 

também nesse momento, chamado por Brandi de “momento metodológico”, que a 
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restauração passa da teoria para a prática, ou seja, é neste instante que ela é 

legitimada, pois é estabelecida a importância da preservação da obra de arte para 

que outras gerações também possam apreciá-la. Portanto, traduzindo para o sítio 

histórico o que Brandi definiu para a obra de arte, sem esquecer destas 

significativas diferenças, pode-se concluir que no momento em que, 

individualmente, se reconhece o sítio histórico como parte do Patrimônio Cultural 

de determinada sociedade, legitima-se e inicia-se o processo de Conservação 

(ZANCHETI, 2003). 

O reconhecimento coletivo se dá quando um indivíduo, ou um grupo deles, 

formaliza junto à autoridade responsável pelo sítio histórico um pedido para que 

aquela área seja protegida. Já o reconhecimento oficial existe quando esse pedido 

se transforma numa lei, que garante sua proteção com vistas a sua transmissão 

para o futuro, determinando sua delimitação, e sua natureza patrimonial. Um 

Plano de Gestão da Conservação pode ser elaborado e pode começar a operar 

mesmo que não exista um reconhecimento oficial do sítio histórico como 

patrimônio, ou seja, ele não é obrigatório. Por outro lado, o reconhecimento 

individual é imprescindível, ele é o ponto de partida para que um sítio histórico 

seja protegido por uma lei, e é ele quem garante a legitimidade de uma ação de 

Conservação.  

 Se nenhum desses tipos de reconhecimento existe em um sítio, recomenda-se 

que os mesmos sejam estimulados, uma vez que quando eles passam a existir, o 

sítio e seus valores têm mais chances de serem transmitidos para o futuro, pois 

passam a ser objeto de ações de proteção e de Conservação, e finalmente, a 

sociedade apóia e se compromete com essas ações, o que legitima e facilita o 

trabalho dos planejadores e gestores de sítios históricos. 

 Recomenda-se também que, após o reconhecimento do sitio histórico como 

patrimônio, tenha início o trabalho de descrição da delimitação do sítio histórico 

(DA; ARMANI, 2003), e, posteriormente, a redação e aprovação da lei que 

garante a situação da área como patrimônio. 

 

[2.1.2] Identificação dos Aspectos da Conservação 

Esta Norma trata de sítios históricos, ou seja, trata de uma categoria específica 

dos sítios, que é composta por aglomerações urbanas as quais se caracterizam por 

guardarem aspectos físico-espaciais de uma determinada sociedade, em diversos 
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tempos. Por esta razão, este sítio possui valor histórico, artístico, de antiguidade, 

entre outros. Portanto, após o reconhecimento do sítio histórico como patrimônio, 

deve haver a identificação dos aspectos de Conservação presentes no sítio, ou 

seja, os aspectos autênticos que serão conservados através das Ações de 

Conservação. Essa tarefa deve ser realizada por meio de pesquisa histórica, 

inspeções e levantamentos, que devem ser feitos com intervalos regulares e por 

profissionais habilitados. Elas devem ter o propósito de avaliar a integridade do 

sítio, para, assim, ser possível tomar a decisão de preservá-lo ou não. É 

importante também assegurar que estas informações sejam sempre atualizadas, 

inclusive porque podem ser utilizadas na definição dos Objetivos da Conservação 

(ABNT, 1996; FEILDEN e JOKILEHTO, 1993; W). 

 

[2.1.3] Identificação dos Requisitos Legais e Outros Requisitos 

A Unidade Gestora deve identificar e ter acesso às leis existentes, inclusive 

regulamentos e outros requisitos por ela subscritos, aplicáveis aos aspectos da 

Conservação do sítio histórico, que possam concorrer para a salvaguarda e para 

a proteção de tal patrimônio, qualquer que seja sua origem.  

No caso das leis estarem defasadas, ou incompletas, é necessário que as 

autoridades responsáveis por elas, junto com a Unidade Gestora, promovam uma 

revisão das leis referentes à salvaguarda68, e também das leis relativas ao 

planejamento físico territorial, ao urbanismo e à proteção do patrimônio cultural, 

de modo a coordenar e harmonizar suas disposições (ABNT, 1996; N; MA). 

 

[2.1.4] Elaboração da Política da Conservação 

A Política de Conservação de uma Unidade Gestora pode ser entendida como a 

transcrição de seus princípios, os quais fundamentam as linhas gerais de conduta 

de sua gestão. “Estas linhas gerais têm base filosófica e ética. (...) Elas são 

resultado de muita reflexão e são destinadas a ter uma vida longa, ou seja, a atuar 
                                                 
68 A legislação de salvaguarda deve incluir temas como: 

 disposições preventivas contra as infrações, e contra qualquer alta especulativa dos valores imobiliários nas zonas 
protegidas, que possa comprometer uma proteção e uma restauração concebidas em função do interesse coletivo (N); 
 imóveis, quarteirões insalubres, e a construção de habitações sociais. O regime de eventuais subvenções deveria ser 

estabelecido e modulado, sobretudo, para facilitar o desenvolvimento de habitação subsidiadas através da reabilitação 
de construções antigas. Só deveriam ser permitidas as demolições de edificações sem valor histórico ou arquitetônico e 
as subvenções ocasionalmente resultantes deveriam ser estritamente controladas. Além disso, uma parte suficiente dos 
créditos previstos para a construção de habitações sociais deveria ser destinada à reabilitação de edificações antigas 
(N). 
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como um estabilizador” (JURAN, 1991, p. 136). Por essa razão, a inclusão desse 

item na Norma é indispensável, uma vez que é ele quem comunica as intenções da 

Unidade Gestora e fornece as diretrizes nas quais todo o Sistema de Gestão da 

Conservação estará baseado. 

Existem vantagens e desvantagens ao se formular Políticas dentro de Unidades 

Gestoras: 

 

 

Vantagens 

 Ela fornece às pessoas de fora e de dentro da Unidade Gestora uma 

espécie de manual da ação gerencial, que é fruto de um consenso e não 

de crises e oportunismo; 

 Ela força a Unidade Gestora a pensar sobre os problemas específicos 

de sua gestão, ou seja, no caso da Gestão da Conservação, serão 

aprofundadas discussões sobre a Conservação, e; 

 Ela permite que a prática da Unidade Gestora seja comparada com o 

que ela própria se propôs a fazer. 

Desvantagens 

 Demanda um pesado e detalhado trabalho, e; 

 Pode restringir as inovações e as possibilidades de adaptação a novas 

condições (JURAN, 1991). 

A responsabilidade pela definição da Política de Conservação é do Conselho 

Gestor, que deve se preocupar em redigir uma Política da Conservação que (N): 

a) seja apropriada aos propósitos da Unidade Gestora e do sítio histórico, 

que esteja baseada na abordagem da Conservação, e que tenha a Gestão 

da Qualidade como instrumento operacional a fim de se planejar, 

implementar e manter um Sistema de Gestão da Conservação; 

b) inclua o comprometimento com o atendimento aos requisitos dos clientes 

do sítio histórico, aos regulamentares, e aos da própria Unidade Gestora, 

e com a melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da 

Conservação; 

c) proponha um Sistema de Gestão da Conservação capaz de interromper um 

processo de decadência de um sítio histórico, e concomitantemente 

promova a melhoria das condições de conservação de seus aspectos 
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físicos, garantindo a permanência dos valores patrimoniais e a 

integridade, tanto de sua estrutura como de suas relações, para que a sua 

presença (que une os aspectos estruturais, sua autenticidade, e sua 

imagem) possa melhorar a qualidade de vida e a auto-estima daqueles que 

usufruem do espaço histórico como morador, como visitante, ou mesmo 

indiretamente como habitante da região que considera importante a 

presença daquele sítio na sua vida, de maneira que esse conjunto de 

valores históricos possa ser usufruído pelas gerações futuras; 

d) proporcione uma estrutura para o estabelecimento e análise crítica dos 

Objetivos da Conservação; 

e) seja escrita em uma linguagem clara e simples para que todos os 

envolvidos sejam capazes de absorvê-la e de praticá-la durante o 

desenvolvimento de suas funções; 

f) seja amplamente divulgada, dentro e fora da Unidade Gestora, uma vez 

que ela interessa a todos os envolvidos no processo; 

g) tenha uma área de aplicação clara e identificável, e; 

h) seja analisada criticamente para que sua adequação seja mantida. 

 

[2.1.5] Objetivos da Conservação 

Existem alguns aspectos urbanos que devem ser considerados em qualquer 

conjunto de Objetivos da Conservação, em qualquer sítio histórico. São eles 

(FEILDEN e JOKILEHTO, 1993): 

 a preservação do tecido urbano histórico existente; 

 a consideração do sítio histórico como parte da dinâmica atual da 

cidade e não como um objeto estático de contemplação; 

 a conciliação das exigências da Conservação com os objetivos do 

Planejamento Urbano, ou seja, a consideração dos valores 

patrimoniais nas mesmas condições que os outros fatores envolvidos 

no Planejamento Urbano; 

 o controle das mudanças nos sistemas urbanos, através da 

compreensão de que os aspectos físicos, ou seja, as construções e as 

infra-estruturas urbanas, mudam com uma rapidez muito menor do que 

as atividades humanas, e que esse descompasso pode gerar conflitos 
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associados a essa aparente obsolescência dos aspectos físicos 

mencionados.  

 

[2.1.6] Instrumentos de Planejamento do Plano de Gestão da Conservação 

Nos últimos anos, a crescente complexidade dos Planos de Gestão da 

Conservação, devido à “necessidade do acompanhamento e da avaliação dos 

procedimentos, das técnicas, dos planos e dos projetos desenvolvidos” (MILET, 

2002, p. 127) fizeram com que a natureza dos instrumentos de planejamento da 

gestão da Conservação ganhassem um caráter mais qualitativo e dinâmico, que 

deixassem de ser um conjunto estático de informações, que muitas vezes se 

tornava obsoleto antes mesmo do Plano de Gestão da Conservação terminar de ser 

executado. Essa mudança teve início através da exigência de que fossem 

elaborados por uma equipe multidisciplinar composta por especialistas em 

Conservação e restauração, incluídos os historiadores da arte, arquitetos e 

urbanistas, sociólogos, economistas, ecólogos e arquitetos paisagistas, 

especialistas em saúde pública e assistência social, e, em geral, especialistas em 

todas as matérias relativas à proteção e revitalização dos sítios históricos (N).  

A questão do gerenciamento de informações sobre os recursos culturais é uma 

questão-chave no processo de gestão da Conservação de um sítio histórico. “Ela 

pode ser encarada como um alicerce do sistema como um todo” (VALLS, 2003, p. 

100). Ela é importante tanto para Sistemas de Gestão da Conservação certificáveis 

- uma vez que o gerenciamento de informações permitirá análises mais focadas no 

objetivo de analisar, e não somente de verificar a conformidade com o Sistema de 

Gestão da Conservação, fazendo com que a eficácia do sistema também seja 

verificada - quanto para qualquer intervenção no patrimônio histórico, pois, uma 

vez iniciada a intervenção, o que tiver sido alterado, e não tiver sido 

documentado, terá sido perdido. Logo, as atividades de documentar e de registrar 

devem ser contínuas em todo o processo da Conservação (FEILDEN e 

JOKILEHTO, 1993). 

É importante entender o porquê da necessidade de um número relativamente 

grande de procedimentos documentados, documentos, registros, etc. O fato é que 

estamos tratando de um sistema certificável e, por possuir esta finalidade, o 

Sistema de Gestão da Conservação necessita de pontos de controle, para que nas 

auditorias o processo possa ser avaliado criticamente e, então, melhorado. 
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Existem alguns tipos de instrumentos de Planejamento da Gestão da 

Conservação, bastante úteis em sua elaboração, a saber: 

 

a) Sistema de Gestão da Informação 

i) Generalidades 

Um Sistema de Gestão da Informação é imprescindível num Plano de Gestão 

da Conservação, na medida em que este possui um conjunto complexo de tarefas, 

as quais lidam com informações e documentos de natureza histórica, 

arqueológica, ambiental, arquitetônica, urbanística, econômica, social e cultural. 

Isso leva à necessidade de se estabelecer um sistema para armazenar e gerir uma 

série de informações relativas às construções, aos seus conteúdos, e à sua 

paisagem.  

O ideal em um Sistema de Gestão da Conservação, é que todo o grupo de 

trabalho esteja utilizando a mesma informação. Para isso, o Sistema de Gestão 

da Informação deve ser interativo o suficiente para coletar, armazenar, atualizar, 

revisar, expandir, excluir e articular informações através de operações simples. 

Isso demanda um grande esforço de sistematização, capacidade de previsão e de 

simulação de possibilidades. Porém, esse esforço pode ser considerado viável 

diante de benefícios como a democratização das informações, da redução de 

custos a médio e longo prazo, por meio da alta capacidade de armazenamento, e 

de relacionamento das informações, bem como a possibilidade do estabelecimento 

de redes (ZANCHETI, 2002). 

A abrangência da documentação de um Sistema de Gestão da Conservação 

pode diferir de uma Unidade Gestora para outra, dependendo do seu tamanho, do 

tipo de atividade que executa, da complexidade dos processos e de suas 

interações; e, da competência do pessoal envolvido. 

No estabelecimento e na formatação desse sistema, o grupo de profissionais 

responsável por essa atividade deve considerar (MILET, 2002): 

 a disponibilidade de recursos (financeiros e humanos); 

 o estágio tecnológico da Unidade Gestora; 

 o tempo necessário para obtenção da informação; 

 a localização das informações; 

 o tipo de demanda das informações; 

 a prioridade das informações; 



 

 

122

 a natureza das informações; 

 a hierarquia das informações; 

 as rotinas administrativas, e; 

 a confiabilidade das informações. 

 

ii) Concepção 

O importante na concepção de um Sistema de Gestão da informação é que ele 

seja aderente aos requisitos desta Norma, e à cultura da Unidade Gestora. Dessa 

maneira, existem inúmeras maneiras de concebê-lo. Uma das possibilidades é 

concebê-lo segundo os seguintes níveis (MARANHÃO, 2001): 

 Nível Estratégico: Manual de Qualidade; 

 Nível Tático: Procedimentos Documentados; 

 Nível Operacional Normativo69: Instruções de trabalho; 

 Nível Operacional Comprobatório70: Registros. 

Qualquer Unidade Gestora processa, ou seja, envia e recebe, outros tipos de 

documentos, tais como: memorandos, ofícios, cartas, relatórios, planos, 

contratos, etc., os quais também devem ser considerados na concepção do 

Sistema de Gestão de Informações. 

Por razões de segurança, deve existir pelo menos duas cópias guardadas em 

locais separados (sendo um dos locais à prova de fogo), para que, no evento de 

desastres, tais como, incêndios, inundações ou roubos, a cópia guardada possa 

ser uma ferramenta útil na recomposição do recurso patrimonial perdido ou 

danificado (FEILDEN e JOKILEHTO, 1993). 

 

b) Inventários dos Bens Patrimoniais 

Na atualidade, o inventário passou a ser encarado como um importante 

instrumento de planejamento, na medida em que “passou a permitir o 

gerenciamento de informações sobre valores, estado de conservação71, estado de 

                                                 
69 No nível operacional normativo estão os documentos que definem como as atividades serão 
executadas (MARANHÃO, 2001). 
70 No nível operacional comprobatório estão os documentos que registram os resultados da aplicação 
dos documentos normativos, ou seja, estes comprovam a qualidade praticada pela Unidade Gestora 
(MARANHÃO, 2001). 
71 Estado de conservação quando se trata de um edifício, está associado às condições de conservação 
dos elementos materiais da construção: fundações, paredes, cobertura, esquadrias, ornatos e pintura. 
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preservação, vulnerabilidade e capacidade de carga do sítio” (MILET, 2002, p. 

130). Um inventário dessa natureza é capaz de fornecer uma base realista para a 

Gestão da Conservação (DA). 

O inventário deve ser constantemente atualizado. O objeto do inventário, que 

são os recursos patrimoniais, deve ser sistematicamente registrado. Para isso, 

podem ser usados quaisquer métodos, os quais podem incluir vários tipos de 

técnicas, desde o registro à mão, passando por fotos, até imagens processadas 

por computador, cada uma independentemente, ou em combinação, dependendo 

do caso. Esta escolha vai depender do tipo, das características dos recursos e da 

utilização dos registros (FEILDEN e JOKILEHTO, 1993).  

 

c) Análises e estudos detalhados 

Um Plano de Gestão da Conservação pode necessitar de análises e estudos 

detalhados de diversas naturezas. Esses estudos deveriam abranger, se possível, 

dados demográficos, e uma análise dos modos de vida e das relações sociais, os 

problemas fundiários, infraestrutura urbana, o estado do sistema viário, as redes 

de comunicação e as inter-relações recíprocas da zona protegida com as zonas 

circundadas (N). 

 

d) Lista dos Bens Patrimoniais Protegidos 

Essa lista é um documento analítico destinado a determinar os bens 

patrimoniais ou grupos deles a serem, rigorosamente, protegidos, conservados 

sob certas condições, ou, em circunstâncias absolutamente excepcionais e 

devidamente documentadas, e, finalmente, destruídos.  A lista exerce seu papel de 

instrumento planejador da Gestão da Conservação sendo um guia no momento da 

elaboração da Política e dos Objetivos da Conservação, bem como quando 

permite às autoridades suspender qualquer obra incompatível com suas 

recomendações. Portanto, é inegável sua importância dentro do processo de 

Planejamento da Gestão da Conservação (N). 

 

[2.1.7] Ações de Conservação 

                                                                                                                                                         
Estado de preservação diz respeito à manutenção da “autenticidade” da edificação, ou seja, do partido 
de planta, volumetria, materiais de construção, de vedação e de revestimento (MILET, 2002). 
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Um Plano de Gestão da Conservação é composto por um ou mais Projetos e 

Programas de Conservação, os quais utilizam as Ações de Conservação como 

instrumentos para atuar no sítio histórico. Num só Projeto ou Programa de 

Conservação, pode ser designada uma ou mais Ações de Conservação. É 

importante planejá-las para que conflitos, geralmente ligados às questões 

patrimoniais, ou ao controle das mudanças provocadas pelo desenvolvimento dos 

centros urbanos, sejam evitados. 

Para que haja o planejamento das Ações de Conservação, a Coordenação 

Executiva deve assegurar que: 

 os requisitos gerais do Sistema de Gestão da Conservação, e os 

Objetivos da Conservação sejam satisfeitos (ABNT, 2000); 

 as mudanças planejadas e implementadas no Sistema de Gestão da 

Conservação não alterem a integridade do mesmo (ABNT, 2000); 

 as responsabilidades sejam atribuídas a cada função e nível pertinente 

da Unidade Gestora (ABNT, 1996); 

 os seus prazos sejam respeitados. 

A Norma apresenta requisitos de Qualidade para as Ações de 

Conservação, tanto para as ações que interferem diretamente sobre a obra 

quanto para as que não interferem sobre a obra. São elas: 

 

a) Ações que agem diretamente sobre a obra: 

 

Restauração 

 Deve ter caráter excepcional (V); 

 Para que uma intervenção de restauração tenha início, é necessário que se 

tenha dados suficientes que testemunhem um estado anterior da substância do 

bem patrimonial (B); 

 Uma intervenção de restauração deve estar fundamentada no respeito ao 

material original e aos documentos autênticos, logo, deve terminar onde 

começa a hipótese (V; B); 

 Durante uma intervenção de restauração, o julgamento do valor dos 

elementos em questão, e a decisão quanto ao que pode ser eliminado, não 

devem depender do autor da intervenção, pois a exibição de uma outra etapa 

subjacente só se justifica em circunstâncias excepcionais, ou quando o que se 
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elimina é de pouco interesse, e o material revelado é de grande valor 

histórico, arqueológico, ou estético, e seu estado de conservação é 

considerado satisfatório (V); 

 Durante uma intervenção de restauração, deve haver tanto a reposição de 

elementos desmembrados, quanto a retirada de acréscimos (B); 

 Em uma intervenção de restauração, exige-se o respeito a todas as 

contribuições de todas as épocas (B); 

 Devido ao caráter delicado e de extrema responsabilidade que uma 

intervenção de restauração possui, sua operação deve ser de responsabilidade 

de uma empresa especializada, e executada sob orçamento e não sob 

empreitada (R); 

 As restaurações devem ser continuamente vigiadas e supervisionadas para 

que se tenha segurança sobre sua boa execução, para que se possa intervir 

imediatamente no caso em que se apresentarem fatos novos, e também, para 

evitar que desapareçam elementos antes ignorados ou eventualmente 

despercebidos nas investigações prévias. Antes de raspar uma camada de 

pintura, ou eliminar um eventual reboco, o responsável pelos trabalhos deve 

constatar a existência ou não de qualquer marca de decoração, tais como os 

grumos e coloridos originais das paredes e abóbadas (R); 

 O respeito e salvaguarda da autenticidade dos elementos construtivos deve 

sempre guiar e condicionar a escolha das operações. No caso de paredes em 

desaprumo, por exemplo, mesmo quando surgirem a necessidade de 

demolição e reconstrução há que se examinar primeiro a possibilidade de 

corrigí-la sem substituir a construção original (R); 

 A substituição de paramentos murais deverá ocorrer somente quando for 

estritamente necessária. Ela deverá ser sempre distinguível dos elementos 

originais, diferenciando os materiais ou as superfícies de construção recente. 

É preferível realizar em toda sua extensão uma sinalização clara e 

persistente, que mostre os limites da intervenção (R); 

 No caso da consolidação de materiais, deverão ser utilizados métodos 

amplamente comprovados e que ofereçam garantias efetivas. Deverão ser 

tomadas todas as precauções para evitar o agravamento da situação; deverão 

ser postas em prática, todas as intervenções necessárias para eliminar as 

causas dos danos (R); 
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 A realização do projeto para a restauração de uma obra arquitetônica 

deverá ser precedida de um exaustivo estudo sobre o monumento, elaborado 

de diversos pontos de vista (que estabeleçam a análise de sua posição no 

contexto territorial ou no tecido urbano, dos aspectos tipológicos, das 

elevações e qualidades formais, dos sistemas e caracteres construtivos, etc), 

relativos à obra original, assim como aos eventuais acréscimos ou 

modificações. Parte integrante desse estudo serão pesquisas bibliográficas, 

iconográficas e arquivísticas, etc., para obter todos os dados históricos 

possíveis. O projeto se baseará em uma completa observação gráfica e 

fotográfica, interpretada também sob o aspecto metrológico, dos traçados 

reguladores e dos sistemas proporcionais e compreenderá um cuidadoso 

estudo específico para a verificação das condições de estabilidade (R); 

 Nas ações de Restauração, são proibidas as seguintes operações ou 

reintegrações (R): 

1 - aditamentos de estilo, inclusive em forma simplificada, mesmo 

quando existirem documentos gráficos ou plásticos que possam indicar 

como tenha sido ou como deva resultar o aspecto da obra acabada;  

2 - remoções ou demolições que apaguem a trajetória da obra através 

do tempo, a menos que se trate de alterações limitadas as quais 

debilitem ou alterem os valores históricos da obra, ou de aditamentos 

de estilo que a falsifiquem;  

3 - remoção, reconstrução ou traslado para locais diferentes dos 

originais, a menos que isso seja determinado por razões superiores de 

conservação;  

4 - alteração das condições de acesso ou ambientais em que chegou até 

os nossos dias a obra de arte, o conjunto monumental ou ambiental, o 

conjunto decorativo, o jardim, o parque, etc;  

5 - alteração ou eliminação das pátinas. 

 Nas ações de Restauração, admitem-se as seguintes operações ou 

reintegrações (R): 

1 - aditamentos de partes acessórias de função sustentante e 

reintegrações de pequenas partes verificadas historicamente, 

executadas, se for o caso, com clara determinação do contorno das 

reintegrações, ou com adoção de material diferenciado, embora 
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harmônico, facilmente distinguível ao olhar, particularmente nos 

pontos de enlace com as partes antigas e, além disso, com marcas e 

datas onde for possível; 

2 - limpeza de pinturas e esculturas, que jamais deverá alcançar o 

estrato da cor, respeitados a pátina e eventuais vernizes antigos; para 

todas as outras categorias de obras, nunca deverá chegar à superfície 

nua da matéria de que são constituídas as obras;  

3 - anastilose72 documentada com segurança, recomposição de obras 

que se tiverem fragmentado, assentamento de obras parcialmente 

perdidas reconstruindo as lacunas de pouca identidade com técnica 

claramente distinguível ao olhar ou com zonas neutras aplicadas em 

nível diferente do das partes originais, ou deixando à vista o suporte 

original e, especialmente, jamais reintegrando zonas figurativas ou 

inserindo elementos determinantes da figuração da obra; 

4 - modificações ou inserções de caráter sustentante e de conservação 

da estrutura interna ou no substrato ou suporte, desde que, uma vez 

realizada a operação, na aparência da obra vista da superfície não 

resulte alteração nem cromática nem de matéria; 

5 - nova ambientação ou instalação da obra, quando já não existirem 

ou tiverem sido destruídas a ambientação ou instalação tradicionais, 

ou quando as condições de conservação exigirem sua transferência. 

 

Reconstrução 

 Ações de Reconstrução devem ser colocadas em prática quando a 

sobrevivência da integridade de um bem está ameaçada depois de ter sido 

comprometida por desgastes ou modificações (B); 

 Não se deve reconstruir a maior parte da substância de um bem (B); 

 Deve-se reconhecer, quando examinadas de perto, as partes reconstruídas 

de um bem patrimonial (B); 

                                                 
72 Anastilose é a recomposição, em edificações arruinadas, de partes existentes, porém desmembradas 
ou deslocadas de sua posição original (ANASTILOSE, In: FERREIRA, A. Novo Aurélio Século XXI: o 
dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 132). 
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 A reconstrução não deve ser confundida com a Recriação, ou com a 

Reconstrução Hipotética, ambas não incluídas no âmbito desta Norma 

(B); 

 Os elementos de integração deverão ser sempre reconhecíveis e reduzir-se 

ao mínimo necessário para assegurar as condições de conservação do 

monumento e restabelecer a continuidade de suas formas (V); 

 A reconstrução não deve ser uma ação prioritária, ou seja, a opção por 

ela deve vir após a verificação da impossibilidade, por exemplo, de uma 

anastilose (V). 

 

Reparação 

Ações de Reparação são ações que implicam ações de Restauração e de 

Reconstrução (B). 

 

Adaptação 

 A ação de adaptação deve ser considerada, quando representar o único 

meio de conservar o bem, desde que não resulte incompatível com os 

interesses histórico-artísticos do mesmo. Deve ter o objetivo de assegurar 

a sobrevivência desses bens (R; B); 

 As obras de adaptação deverão ser limitadas ao mínimo, conservando as 

formas externas, evitando alterações sensíveis das características 

tipológicas, da organização estrutural e da seqüência dos espaços internos 

(R); 

 Quando, durante os trabalhos de adaptação, a desmontagem de elementos 

dotados de significação cultural não puder ser evitada, estes deverão ser 

conservados em lugar seguro, e mais tarde, devem ser restaurados (B). 

 

b) Ações que não agem diretamente sobre a obra: 

 

Preservação 

 A ação de Preservação deve ser utilizada nos casos em que há 

insuficiência de dados que permitam a realização de outra ação de 

Conservação (B); 
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 Deve ocorrer quando a própria substância do bem, no estado em que se 

encontra, oferece testemunho de uma significação cultural específica (B). 

 

Conservação 

 A ação de Conservação deve ser tomada como um termo geral para a 

salvaguarda e proteção do patrimônio histórico, e como ação de 

prevenção de sua decadência (B); 

 A ação de Conservação deve respeitar elementos acrescidos, bem como 

evitar intervenções de renovação e de reconstituição (R); 

 A ação de Conservação implica em medidas de segurança e de 

manutenção (B); 

 Deve contar com a utilização do conjunto de disciplinas capazes de 

contribuir para o estudo e a salvaguarda de um bem (B); 

 Deve utilizar, em princípio, técnicas tradicionais, mas pode, em certas 

circunstâncias, utilizar técnicas modernas, desde que estas tenham base 

científica (B); 

 Deve considerar o conjunto de indicadores de significação cultural do 

bem, nenhum devendo ser revestido de uma importância injustificada em 

detrimento dos demais (B); 

 A ação de Conservação deve ser utilizada na manutenção de um entorno 

visual apropriado, no plano das formas, da escala, das cores, das texturas, 

dos materiais, etc. (B); 

 Na ação de Conservação é proibida qualquer nova construção, demolição 

ou modificação que possa causar prejuízo ao entorno (B); 

 É proibida na Conservação, a introdução de elementos estranhos ao meio 

circundante, que prejudiquem a apreciação ou fruição do bem (B); 

 

c) Ações Operacionais 

Existem ainda as ações ditas operacionais, as quais podem estar presentes em 

qualquer uma das ações contidas nos dois grupos acima: 

Escavações 

 Devem ser tomadas todas as iniciativas para facilitar a compreensão do 

monumento trazido à luz, sem jamais deturpar seu significado (V); 
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 Os trabalhos de escavação devem ser executados em conformidade com 

padrões científicos e com a "Recomendação Definidora dos Princípios 

Internacionais a serem aplicados em Matéria de Escavações 

Arqueológicas"73, adotada pela UNESCO em 1956 (V); 

 Deve-se proteger permanentemente os elementos arquitetônicos e objetos 

descobertos (V). 

 

 

Deslocamentos 

O deslocamento de todo monumento ou de parte dele não pode ser tolerado, 

exceto quando a salvaguarda do monumento o exigir ou quando razões de grande 

interesse nacional ou internacional o justificarem, pois o monumento é 

inseparável da história de que é testemunho e do meio em que se situa (V). 

É proibido o deslocamento de uma edificação ou de qualquer outra obra, 

integralmente ou em parte, a não ser que essa solução constitua o único meio de 

assegurar sua sobrevivência. Nesse caso, ela deverá ser restituída na medida em 

que novas circunstâncias a permitam (B). 

 

[2.1.8] Elaboração e Aprovação do Plano de Gestão da Conservação 

 Por ser um documento complexo e detalhado, o Plano de Gestão da 

Conservação de Sítios Históricos deve ser elaborado e aprovado por etapas que 

não devem ser executadas de forma simultânea. As etapas de elaboração e 

aprovação devem ser as seguintes (ARMANI, 2003): 

1) Construção do conceito: que envolve a Política e os Objetivos da 

Conservação; 

2) Estudos de exeqüibilidade: que envolvem todos os Projetos e Programas 

de Conservação; 

3) Desenho e custo detalhado: que contém o detalhamento das ações e 

atividades de Conservação utilizadas nos Projetos e Programas de 

Conservação, e; 

4) Aprovação fiscal e programação. 

 

                                                 
73 Disponível no site da UNESCO, www.unesco.org. 
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          [2.2] Etapa de Implementação 

Esta etapa contém atividades bastante complexas: (1) o desenrolar dos 

Projetos e Ações de Conservação, anteriormente planejados, (2) a utilização dos 

recursos, e (3) a produção dos resultados, por essa razão ela deve ser realizada 

sob condições controladas. Condições controladas devem incluir (ABNT, 2000): 

 a disponibilidade de informações que descrevam as características da 

Gestão da Conservação; 

 a disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário; 

 o uso de equipamento adequado; 

 a disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição; 

 a implementação de medição e monitoramento. Para isso, a Unidade 

Gestora deve estabelecer quais indicadores serão medidos, e como eles 

serão medidos, bem como a avaliação e o registro da validade dos 

resultados dessas medições.      

 

      [2.3] Etapas de Avaliação e de Replanejamento 

 Esta etapa tem início com a avaliação da implantação do Plano de Gestão, após 

um determinado tempo, é preciso esclarecer que esta etapa não é a avaliação 

contínua feita durante a execução das ações propostas pelo Plano de Gestão 

através das atividades de monitoramento e controle, elas se distinguem pela 

freqüência com que são feitas, pois a avaliação a que nos referimos neste item é 

feita após períodos mais longos, ou ao final de períodos marcantes para o projeto 

ou periodicamente, que é o mais indicado (ZANCHETI, 2002).  

 A etapa de avaliação e replanejamento deve contar com a participação de 

avaliadores externos, uma vez que as conclusões tiradas dessa etapa têm o poder 

de mudar os rumos do Plano de Gestão, ou orientar o planejamento de outros 

Planos de Gestão, portanto os avaliadores devem emitir opiniões imparciais. Esse 

processo é a chamada Auditoria Externa, cujos resultados devem ser registrados 

e levados em consideração na próxima etapa que é a do Replanejamento. 

 O Replanejamento inclui a revisão dos objetivos, da política, dos resultados, 

das ações empreendidas, das medições efetuadas, dos riscos e das perdas 

ocorridas. Tudo isso é levado em conta no momento em que se planeja uma nova 

etapa ou um novo Plano de Gestão da Conservação, tendo a vantagem da 

experiência vivida (ARMANI, 2003). 
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[3] REQUISITOS DE QUALIDADE PARA PROCEDIMENTOS DE GESTÃO 

DA CONSERVAÇÃO 
 

Posto que os Procedimentos de Gestão da Conservação podem ser entendidos 

como as rotinas operacionais de natureza inter-relacional e interativa que 

compõem uma forma de administrar o processo de Gestão da Conservação, este 

item foi elaborado para demonstrar quais são as quatro atividades básicas que uma 

Unidade Gestora deve ter com relação a seu Sistema de Gestão da Conservação. 

São eles: estabelecer, documentar, implementar e manter. Esse item também 

chama a atenção para a tarefa principal de um sistema baseado na melhoria 

contínua que é melhorar progressivamente sua eficácia de acordo com os 

requisitos desta Norma. 

 

[3.1] Responsabilidades da Unidade Gestora 

[3.1.1] Responsabilidades da Coordenação Executiva 

O comprometimento da Coordenação Executiva é de suma importância para o 

Sistema de Gestão da Conservação porque é ele quem demonstra ao restante da 

Unidade Gestora que o comando da mesma acredita no desafio de implementar o 

sistema, e também na sua equipe. Esse clima de compromisso e confiança é 

imprescindível para que uma equipe alcance sucesso num desafio que envolve 

tantas tomadas de decisão, e tantos riscos de perdas irreversíveis para a 

comunidade. 

Quando uma Unidade Gestora decide implementar um Sistema de Gestão da 

Conservação Certificável num sítio histórico, essa deve ser uma decisão 

estratégica, pois nenhum sítio histórico, necessariamente, precisa ser gerido por 

um sistema certificável para poder ter seu Patrimônio protegido. Ou seja, um 

Sistema de Gestão da Conservação fornece à Unidade Gestora, e ao sítio 

histórico, outros benefícios, e não só os que conservam o patrimônio, tais como: o 

estabelecimento dos procedimentos destinados à Gestão da Conservação do sítio 

histórico; a avaliação da eficácia dos mesmos; a obtenção da conformidade com 

eles; a possibilidade de mostrar isso a terceiros; o estabelecimento de um ciclo de 

melhoria contínua; e o aumento da satisfação do cliente do sítio histórico. Para 
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que a implantação do Sistema de Gestão da Conservação certificável seja um 

sucesso, é necessário que toda a Unidade Gestora esteja comprometida, 

sobretudo a Coordenação Executiva. Para isso, ela deve (ABNT, 2000; ABNT, 

1996): 

a) Comunicar a toda a Unidade Gestora a importância em atender aos 

requisitos dos clientes, aos regulamentares e aos seus; 

b) Estabelecer a Política, os Objetivos da Conservação e a estrutura 

organizacional; 

c) Conduzir as análises críticas das diversas atividades; e, 

d) Garantir a disponibilidade de recursos (humanos, financeiros e 

tecnológicos) necessários ao funcionamento do Sistema de Gestão da 

Conservação.  

 

[3.1.2] Estrutura Organizacional 

Aqui serão apresentados os requisitos de Qualidade indispensáveis à Gestão da 

Conservação com relação à Estrutura Organizacional, como, por exemplo, os 

principais componentes dessa estrutura, uma vez que definir as atribuições, 

composição detalhada e funções de cada componente é tarefa do Modelo de 

Gestão da Conservação, que, como já foi mencionado, não será objeto desta 

Norma. 

Para que a Gestão da Conservação seja eficaz, a Unidade Gestora, através da 

Coordenação Executiva, deve assegurar que: 

1) seja estabelecida uma estrutura e uma hierarquia organizacional onde 

estarão presentes e locados seus grupos de trabalho; 

2) as competências, atribuições, funções, responsabilidades e autoridades 

sejam definidas e documentadas em todos os níveis da Unidade Gestora 

(ABNT, 2000; ABNT, 1996); 

3) seja criada e apoiada a Comissão Local, composta por um grupo de 

cidadãos residentes no sítio histórico. Ela deverá agir como guardiã do 

Patrimônio contido naquele sítio histórico e deverá possuir regimento 

próprio, representante eleito democraticamente e um orçamento. Este 

orçamento deve ser provido pelas autoridades públicas, tornando-a, 

inicialmente, capaz de fornecer à comunidade informações gerais sobre o 

andamento da gestão da Conservação do sítio histórico. Contudo, o 
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interessante é que, aos poucos, ela seja capaz de auto-sustentar-se74, 

inclusive para assegurar independência nas suas opiniões e decisões (N); 

4) seja criado um Conselho Gestor composto por um conjunto equilibrado de 

forças originadas dos setores que, via de regra, compõem o conjunto de 

atores envolvidos, são eles: representantes das autoridades federais e 

estaduais, representantes das autoridades locais responsáveis pelo sítio 

histórico; setor privado, sociedade civil organizada. Este conselho deve 

ter, tanto o caráter deliberativo quanto o consultivo. Entre suas 

atribuições, pode estar a gestão de um Fundo de Conservação (CECI, 

2004). 

 

[3.1.3] Comunicação Interna e Externa 

a) Comunicação Interna 

A comunicação interna é aquela que se dá dentro das instalações da Unidade 

Gestora. A Unidade Gestora deve estabelecer procedimentos que tornem a 

comunicação interna possível, acessível e eficaz. A Coordenação Executiva deve 

disponibilizar canais de comunicação rápidos e eficientes para os diversos 

grupos de trabalho, bem como deve estabelecer reuniões periódicas entre os 

grupos de trabalho, nas quais, entre outras coisas deve-se discutir sobre como 

fazer o trabalho de uma maneira cada vez melhor. Isso significa que estarão 

discutindo a melhoria contínua, além de estarem sempre atualizados com relação 

ao andamento dos trabalhos dos outros grupos (ABNT, 2001).  

 

b) Comunicação Externa 

A comunicação externa é a comunicação estabelecida entre a Unidade 

Gestora, os organismos de nível hierárquico superior e outros parceiros. Ela é de 

responsabilidade da Coordenação Executiva, e seus objetivos são (ABNT, 2000): 

1) aumentar a simpatia da sociedade com relação à Gestão da Conservação 

para que ela se interesse pelo assunto, compreenda a necessidade das 

                                                 
74 Essa sustentabilidade pode se dar através da autorização para levantar fundos com turistas, através 
de doações ou de fornecimento de produtos (alimentação, artesanato) e serviços (guias, passeios), para 
desenvolver o sítio e para incrementar a visita ao sítio histórico. Numa parceria de instrução e 
treinamento com a Unidade Gestora e as autoridades públicas, a Comissão Local deve atentar para a 
maneira como será feita a abordagem ao turista, para que não seja exagerada e abusiva, como já 
ocorre em alguns pontos turísticos, fato que pode, ao invés de atrair, afastar o visitante (N). 
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intervenções e se torne uma das bases de apoio. Para isso, a sociedade 

deve estar baseada em informações objetivas e completas (DA); 

2) tornar a gestão da Conservação do sítio histórico, desde a elaboração dos 

projetos até as tomadas de decisão, um processo transparente, para que a 

população possa conhecer, discutir e apreciar os motivos das decisões, e 

assim, se tornar parte ativa dentro do processo (DA);  

3) estar sempre em contato com as atualizações do campo da Conservação do 

Patrimônio Cultural; 

4) Facilitar o acesso a documentos sobre o sítio e sobre sua gestão por parte 

dos pesquisadores (V). 

Esses objetivos serão alcançados através de ações, tais como: 

1) estabelecer e manter vínculos com instituições que produzam conhecimento 

no campo da Conservação do Patrimônio Cultural, a fim de trocar 

informações e formar profissionais que, no futuro, sejam capazes de manter 

em operação o Sistema de Gestão da Conservação implantado; 

2) estabelecer e apoiar canais e instrumentos de comunicação como rádios 

comunitárias, jornais locais, panfletos, cartilhas, etc. (DA);  

3) publicar os documentos produzidos pela Unidade Gestora que sejam de 

interesse público e mantê-los a disposição do público, e dos pesquisadores 

(V; DA; B); 

4) utilizar técnicas de pesquisa para conhecer a opinião dos grupos 

envolvidos nos planos de Conservação e considerar os resultados durante a 

gestão da Conservação (DA; N);  

5) utilizar uma linguagem clara e acessível nessa comunicação (DA);  

6) estabelecer e apoiar a prática de realizar reuniões públicas, inclusive 

indicando e reservando um local para isso, nas quais serão feitas 

discussões, comunicadas as decisões, e realizadas sondagens quanto à 

opinião pública (N; DA); 

7) instaurar uma troca constante de informações e experiências e de idéias 

por todas as vias possíveis, inclusive entre governos locais (DA). 

Enfim, o objetivo da Unidade Gestora deve ser sempre aumentar a eficiência da 

comunicação interna e externa, aumentando a participação de todos os atores 

envolvidos, e democratizando as informações coletadas e produzidas sem 

burocratizar o processo. 
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[3.1.4] Análise Crítica pela Coordenação Executiva75 

A análise crítica é um dos diferenciais desta Norma, uma vez que é ela que 

garante a continuidade da melhoria, e a eficácia do Sistema de Gestão da 

Conservação implantado. Seus requisitos são (ABNT, 2000): 

1) A Coordenação Executiva deve analisar criticamente o Sistema de Gestão 

da Conservação, mantendo registros atualizados, a intervalos planejados, 

para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia; 

2) A análise crítica deve incluir a avaliação de oportunidades para melhoria 

e a necessidade de mudanças no Sistema de Gestão da Conservação, 

incluindo a Política da Conservação, e os Objetivos da Conservação; 

3) Esta análise deve ser comunicada aos grupos de trabalhos envolvidos.  

 

[3.1.5] Negociação 

 A inclusão do procedimento de negociação na Norma se justifica pelo fato das 

evidências, encontradas durante a pesquisa bibliográfica realizada durante a 

elaboração deste trabalho, indicarem-na como a mais importante tarefa de gestão, 

dentre as quatro que compõem o Modelo CECI de Gestão da Conservação. Isso 

porque ela possibilita a simultaneidade na operação dessas tarefas, sendo essa 

mais uma contribuição deste Modelo para a Norma. 

 A negociação deve ser contínua e permanente durante todo o processo de 

gestão da Conservação do sítio histórico. Ela é uma responsabilidade da Unidade 

Gestora, porém ela deve permear todos os setores responsáveis pela gestão do 

sítio. É importante salientar que seu êxito depende da disponibilidade logística e 

tecnológica da Unidade Gestora, bem como da capacitação dos atores 

responsáveis por esse procedimento (PONTUAL, 2002). 

 

[3.2] Gestão da Documentação 

[3.2.1] Manual da Qualidade da Gestão da Conservação 

O Manual da Qualidade da Gestão da Conservação é um documento de 

natureza normativa e estratégica, o que significa que ele tem a finalidade de 

                                                 
75 Este item foi simplificado para sua melhor adequação ao objeto desta Proposta de Norma e à 
realidade da Gestão da Conservação no Brasil, pois na NBR ISO 9001:2001 esse item possui outros 
desdobramentos. 
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indicar como a Unidade Gestora funciona, bem como o que ele se propõe a fazer 

com relação à Qualidade no Sistema de Gestão da Conservação (MARANHÃO, 

2001).  

Além de tratar dos aspectos estratégicos, o Manual inclui documentos de 

natureza operacional. Ele deve se estruturar segundo os itens listados abaixo: 

1) Escopo do Sistema Gestão da Conservação, incluindo detalhes e 

justificativas para quaisquer exclusões; 

2) Descrição dos “Procedimentos Documentados” estabelecidos para o 

Sistema Gestão da Conservação, ou referência a eles. Procedimento 

Documentado é o nome dado a documentos que detalham alguns 

procedimentos de Qualidade, mostrando como a Unidade Gestora executa 

suas atividades para obter a Qualidade desejada. Essa Norma exige 

apenas quatro Procedimentos Documentados, a saber: (1) Controle de 

Documentos e Registros, (2) Auditorias, (3) Ação Corretiva e Ação 

Preventiva, (4) Casos de Emergência. Porém, podem ser elaborados 

quantos Procedimentos Documentados a Unidade Gestora achar 

necessário (MARANHÃO, 2001); 

3) Descrição da interação entre os processos do Sistema Gestão da 

Conservação, segundo cada um dos três instrumentos de gestão 

componentes do sistema (ABNT, 2000); 

4) Catálogo ou instruções de trabalho que incluem métodos, técnicas, 

especificações, recomendações, e regulamentações, utilizadas pela 

Unidade Gestora durante a execução de suas atividades. São documentos 

de natureza normativa e tática, que detalham o quê, quem, quando, onde e 

como a Unidade Gestora opera para executar as Ações de Conservação. 

Este documento deve ser posto à disposição de todos os interessados, o que 

favoreceria a prática da restauração e da reabilitação (DA; MARANHÃO, 

2001); 

5) Registros que são documentos de natureza comprobatória e que 

demonstram, por meio de informações e dados, a Qualidade praticada pela 

Unidade Gestora. Sua finalidade é obter o registro da Qualidade da 

Gestão da Conservação, obtida através das Ações de Conservação 

executadas pela Unidade Gestora, bem como obter os registros sobre 

educação patrimonial, treinamentos, habilidades e experiências ocorridas 
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dentro do sítio histórico. Os registros devem estar organizados de maneira 

a possibilitar sua pronta recuperação (MARANHÃO, 2001); 

6) Estabelecimento e manutenção dos registros. 

É preciso salientar que o ato de documentar as ações e os procedimentos deve, 

primeiramente, ter a intenção de facilitar e melhorar a execução das ações. Se essa 

premissa não estiver sendo respeitada, seja pela ocorrência da chamada 

burocratização do processo, seja pelo fato da cultura da Organização estar sendo 

desrespeitada, é melhor que o ato de documentação não exista para determinadas 

ações, ou que seja diminuido o nível de exigência quanto à documentação. Enfim, 

a definição da abrangência da documentação do Sistema de Gestão da 

Conservação deve considerar: o tamanho do sítio histórico, a complexidade dos 

processos e de suas interações, a cultura da Organização e a competência da 

equipe da Unidade Gestora (VALLS, 2003; ABNT, 2000). 

 

[3.2.2] Controle de Documentos e Registros76 

Deve existir um Procedimento Documentado que trate dos controles 

necessários para: identificação, aprovação, atualização, armazenamento, 

proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos documentos e registros 

(ABNT, 2000).   

 

[3.3] Gestão de Recursos 

[3.3.1] Gestão dos Recursos Financeiros 

Mesmo que a presença dos sítios históricos favoreça o equilíbrio harmonioso 

das sociedades (evitando conflitos e integrando classes sociais), e do fato da 

utilização desse Patrimônio ser uma fonte de economias, e não um luxo para a 

coletividade, a Gestão da Conservação demanda custos, os quais devem ser 

considerados (MA). 

Apesar dessa Norma sugerir um Sistema de Gestão da Conservação aplicável a 

qualquer sítio histórico, definir uma política financeira aplicável a todos os países, 

bem como avaliar as conseqüências das diferentes medidas que intervêm nos 

processos de planejamento, é tarefa difícil. Assim, compete a cada Unidade 

                                                 
76 Este é um item que, na NBR ISO 9001: 2000, possui mais desdobramentos, mas para esta Proposta 
de Norma foi simplificado, para se adaptar à realidade encontrada nos dois estudos de caso, que são o 
Sítio Histórico de Olinda e o do Bairro do Recife, analisados no capítulo 5 desta Dissertação. 
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Gestora colocar em prática seus próprios métodos e instrumentos de 

financiamento (DA).  

Para fazer face aos custos, o Conselho Gestor deve ter a responsabilidade de 

gerenciar, em articulação com a Unidade Gestora, um Fundo de recursos 

financeiros para a realização da Conservação. Seus recursos podem ter, 

basicamente, duas origens: uma ajuda financeira que deve ser disponibilizada 

pelo Setor Público, que pode advir de diversas fontes: doações, incentivos fiscais, 

subsídios, fundos específicos (nacionais77 ou internacionais), empréstimos, etc.; 

ou a arrecadação, junto aos clientes do sítio histórico, através de produtos e 

serviços oferecidos pelo sítio. Além do que, devem ser aperfeiçoados tanto os 

sistemas de captação de recursos públicos e privados, quanto a utilização dos 

recursos já captados, otimizando a gerência dos mesmos (N; DA). 

Empréstimos e incentivos fiscais também poderão ser feitos diretamente a 

proprietários particulares, e a usuários que realizarem obras dentro dos padrões 

estabelecidos pelos Planos de Conservação. Eles devem acatar determinadas 

condições impostas pelo interesse coletivo, tais como garantia da integridade dos 

imóveis, possibilidade de visitação aos edifícios, acesso aos parques, jardins ou 

sítios, realização de fotografias, etc. Esses empréstimos e incentivos fiscais 

poderão ser concedidos, em caráter prioritário, a grupamentos de proprietários 

ou de usuários de habitações e estabelecimentos comerciais, pois as operações 

agrupadas se tornam economicamente mais viáveis do que as ações individuais 

(N; DA). 

Para que recursos financeiros sejam utilizados em projetos de Conservação, 

sem risco, deve-se fazer com que: 

 a Política de Conservação tenha conceitos claros, e que tenha sido 

fruto de discussões dentro do Conselho Gestor; 

 haja um controle eficiente na execução das Ações de Conservação 

(FEILDEN e JOKILEHTO, 1993). 

Outras atitudes poderiam ajudar na arrecadação de fundos, ou mesmo na 

melhor gestão dos recursos disponíveis (N): 

                                                 
77 A Unidade Gestora deve encorajar e apoiar a criação de fundos específicos nacionais tanto para a 
proteção de Sítios Históricos ameaçados por ações realizadas pelo homem, quanto para reparação dos 
danos causados por desastres naturais (N). 
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 as obras públicas ou privadas realizadas nos arredores do sítio histórico 

poderiam ajustar seus objetivos aos Objetivos da Conservação; 

 isenções fiscais para doadores; 

 as instituições públicas e os estabelecimentos de crédito privados 

poderiam facilitar o financiamento a obras destinadas a proteger os 

sítios históricos, através da criação de um órgão que se encarregasse da 

concessão de empréstimos aos proprietários, com taxas reduzidas e 

longos prazos de reembolso; 

 autoridades interessadas em preservar as características dos sítios 

históricos, em todos os níveis, poderiam facilitar a criação de 

associações sem fins lucrativos, que se encarregassem da aquisição, 

restauração, e venda dos imóveis mediante a utilização de fundos de 

operações especialmente destinados a isso.  

  

[3.3.2] Gestão dos Recursos Humanos 

a) Generalidades 

Um sítio histórico somente poderá ser objeto de uma Ação de Conservação e 

ter sucesso, se uma equipe bem selecionada e bem treinada for parte da estrutura 

do Sistema de Gestão da Conservação do sítio. 

A responsabilidade de selecionar a equipe de trabalho da Unidade Gestora é 

da Coordenação Executiva. A composição profissional dessa equipe pode variar, 

dependendo das condições econômico-financeiras do país e das características 

do próprio sítio histórico. No entanto, é importante que seus membros sejam 

capazes de estabelecer relações confortáveis com organismos nas esferas 

políticas superiores, para que estas possam oferecer suporte sem limitar a 

abrangência de suas ações (FEILDEN e JOKILEHTO, 1993).  

O papel desta equipe deve ser: 

 informar o público da importância do sítio histórico como um bem 

patrimonial; 

 aplicar as leis locais e nacionais, bem como as convenções 

internacionais com o discernimento necessário para avaliar o respeito 

a leis e costumes locais (quando estes entrarem em choque com os 

primeiros), cuidando para que não ocorra o colapso da cultura local, 
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antes, durante, e depois da implementação da Ação de Conservação 

(FEILDEN e JOKILEHTO, 1993); 

 monitorar a implementação da Ação de Conservação e controlar a 

manutenção do sítio; e, 

 trabalhar pela conciliação de interesses entre os clientes do sítio 

histórico. 

 

b) Conscientização 

A conscientização é a mais importante arma contra as ameaças que um sítio 

histórico pode sofrer. Ignorar que os recursos patrimoniais presentes nele são o 

capital espiritual, cultural, econômico e social de uma sociedade, e que seus 

valores são insubstituíveis, é impedir que ele seja usado como um instrumento de 

educação e de formação das gerações atuais e futuras. Ele oferece um conteúdo 

privilegiado de explicações e de comparações formais, e é um manancial de 

exemplos de suas utilizações. A ignorância, a degradação, a poluição, o abandono, 

o urbanismo destruidor e homogeneizador realizado pelas autoridades que 

facilmente cedem às pressões econômicas e às exigências da circulação de 

veículos, além da tecnologia mal aplicada e das restaurações abusivas, são 

ameaças que só podem ser neutralizadas se a necessidade da proteção do 

patrimônio for compreendida por grande parte da sociedade, sobretudo pelos 

jovens (MA; DA; N; CPM). 

Com relação aos requisitos de Qualidade para a conscientização sobre a 

necessidade da Conservação, a Unidade Gestora deve: 

 estimular essa tomada de consciência, através da promoção da educação 

escolar, pós-escolar e universitária, uma vez que as vantagens não seriam 

apenas estéticas e culturais, mas também sociais e econômicas (N); 

 conquistar a adesão, estimular a participação e o comprometimento da 

sociedade através de uma comunicação externa eficiente (W); 

 assegurar que a equipe de trabalho da Unidade Gestora esteja consciente 

quanto à pertinência e à importância de suas atividades e de como elas 

contribuem para atingir os Objetivos da Conservação, bem como quanto às 

conseqüências se houver a inobservância de determinados procedimentos 

(ABNT, 1996). 
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c) Competência 

A Unidade Gestora deve: 

 determinar e documentar as competências necessárias para o pessoal 

que executa trabalhos que afetam a Qualidade da Gestão da 

Conservação; 

 exigir a formação especializada de todos os profissionais envolvidos 

(W). 

 

d)Treinamento 

São atribuições da Unidade Gestora: 

 estimular permuta internacional de conhecimentos e de experiências 

(DA); 

 promover educação patrimonial e treinamento para todos os 

envolvidos e interessados na Ação da Conservação, mesmo aqueles 

que não fazem parte da estrutura do Sistema de Gestão da Conservação  

propriamente dita, convocando para essa atividade setores da sociedade 

que detêm conhecimento e que podem compartilhá-lo. Isso, com o 

propósito de informar, de estimular a formação de técnicos e de 

artesãos especializados na Conservação dos sítios históricos, e de 

ensinar técnicas artesanais ameaçadas pelo processo de industrialização 

(MA; N); 

 estabelecer e manter registros sobre educação patrimonial, 

treinamentos, experiências ocorridas dentro do sítio histórico (ABNT, 

2000). 

 

e) Infra-estrutura e Ambiente de Trabalho 

A Unidade Gestora deve determinar, prover e manter tanto a infra-estrutura 

necessária, quanto as condições de trabalho necessárias para alcançar os 

Objetivos da Conservação presentes no Plano de Gestão da Conservação 

adotado pela Unidade Gestora. A infra-estrutura inclui, quando aplicável (ABNT, 

2000): 

a) edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas; 

b) equipamentos de processo (tanto materiais quanto softwares), e; 

c) serviços de apoio (tais como transporte ou comunicação). 
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[3.4] Monitoramento, Análise e Melhoria 

As ações de medição, análise do que foi medido e melhoria dos aspectos 

analisados e apontados como deficientes, são extremamente importantes quando 

se trata de um Sistema de Gestão da Conservação fundamentado na melhoria 

contínua, pois através dessas três ações é possível: 

 demonstrar a terceiros a capacidade da Unidade Gestora de administrar 

o sítio histórico; 

 verificar com segurança a conformidade do Sistema de Gestão da 

Conservação; 

 melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da 

Conservação. 

 

 

 

[3.4.1] Monitoramento e Controle 

Quando se fala em medir e monitorar um sistema de gestão, se fala em 

controlar as ações, atividades e tarefas, depois que elas são feitas, para que 

dados sejam colhidos, análises críticas sejam feitas e recomendações sejam 

realizadas. Essas recomendações fundamentam modificações, que, por sua vez, 

tornam possível a melhoria contínua. Esse procedimento coincide com uma das 

quatro tarefas de gestão contidas no Modelo CECI de gestão da Conservação: a 

tarefa de “monitoramento e controle”, configurando uma importante contribuição 

desse modelo de gestão para a Norma. 

Essas medições devem ser feitas através de pontos de controle previamente 

estabelecidos pela Coordenação Executiva, os quais devem ser flexíveis, uma vez 

que estão dentro de um sistema de melhoria contínua. Nessas medições, dois 

pontos de controle são, particularmente, importantes: a satisfação do cliente, e a 

situação interna de funcionamento, que é medida através das auditorias internas. 

Contudo, é importante lembrar que cada um desses pontos de controle deve 

possuir desdobramentos, cujo número vai depender da complexidade do sistema 

do qual fazem parte (ABNT, 2000; R). 

 

a) Satisfação do Cliente 
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A Unidade Gestora deve monitorar informações relativas à percepção dos seus 

clientes quanto ao atendimento aos seus requisitos. Para isso, ela deve 

determinar previamente os métodos para obtenção, e o uso dessas informações, 

pois se a satisfação do cliente do sítio histórico, juntamente com a melhoria 

contínua, são os pilares do sistema de gestão da Conservação, eles devem estar 

sendo monitorados para que a Qualidade seja o diferencial desse sistema de 

gestão. 

 

b) Auditoria Interna 

A responsabilidade de executar programas de auditoria interna é da 

Coordenação Executiva. Os critérios de auditoria, escopo, freqüência, métodos 

para execução, para relatar os resultados, e para manutenção dos registros, 

devem ser definidos e documentados. Um programa de auditoria deve ser 

planejado, levando em consideração a situação, a importância dos processos e as 

áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores. A 

seleção dos auditores e a execução das auditorias devem assegurar objetividade e 

imparcialidade do processo. A Unidade Gestora deve executar auditorias 

internas a intervalos planejados, para determinar se o Sistema de Gestão da 

Conservação está de acordo com as disposições planejadas com os requisitos 

desta Norma e com os requisitos do Sistema de Gestão da Conservação 

estabelecidos pela Unidade Gestora, e se está mantido e implementado 

eficazmente. Nas situações em que a Unidade Gestora tenha recursos escassos, 

uma alternativa para que as auditorias sejam feitas é associar essas atividades a 

auditorias de outras instituições (ABNT, 2000).  

 

[3.4.2] Análise de Dados 

Como foi mencionado no item anterior, a Unidade Gestora deve determinar, 

coletar e analisar dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do 

Sistema de Gestão da Conservação e para avaliar onde melhorias da eficácia do 

Sistema de Gestão da Conservação podem ser realizadas. Isso deve incluir dados 

gerados no monitoramento, e nas medições e em outras fontes pertinentes.  

A análise de dados deve fornecer informações relativas a (ABNT, 2000; 

ZANCHETI, 2002): 

 satisfação dos clientes dos sítios históricos;  
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 conformidade com os requisitos da Gestão da Conservação;  

 características e tendências dos processos, incluindo oportunidades 

para ações preventivas. 

 

[3.4.3] Melhorias 

a) Melhoria Contínua 

A melhoria contínua é o principal fundamento dos sistemas de gestão que 

querem introduzir elementos de Qualidade nos processos de produção, não sendo 

diferente quando se trata de Sistemas de Gestão da Conservação. A melhoria 

contínua só é possível quando uma cadeia de atividades é iniciada e se tem, como 

resultado, dados que possam ser alvo de análises críticas. Somente dessa 

maneira, aspectos não conformes com o sistema podem ser identificados e 

melhorados. Essa mecânica está presente no Modelo CECI de gestão da 

Conservação. No entanto, nele ela funciona apenas para retroalimentar o sistema 

com as informações produzidas em cada fase da gestão. Portanto, para que um 

sistema de gestão da Conservação baseado na Qualidade exista, é necessário que 

haja uma mecânica semelhante à do Modelo CECI. Ela deve operar também na 

busca da diminuição das falhas durante o processo de gestão, aumentando assim 

a satisfação do cliente, que deve ser o objetivo maior dos sistemas de gestão 

voltados para a Qualidade. 

 

b) Ações Corretiva e Preventiva 

A Ação Corretiva visa a correção de uma não conformidade, resultado de 

algum processo também não-conforme, que pode ter ocorrido por um fenômeno 

previsto ou não. Assim, na medida que ocorre uma não-conformidade, o que a 

Unidade Gestora deve fazer de imediato é (ABNT, 2000; ZANCHETI, 2002): 

 analisar criticamente essa não-conformidade, determinando suas 

causas; 

 analisar a maneira como ela foi resolvida; 

 avaliar a necessidade de se criar ações para evitar que esta não-

conformidade volte a ocorrer, que são as chamadas Ações Preventivas; 

 definir essas ações, se elas  forem necessárias, através de um 

Procedimento Documentado; 

 implementar essas ações; 
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 registrar e analisar criticamente o resultado dessas ações. 

 

c) Manutenção 

Existem dois aspectos essenciais num sítio histórico: os elementos físicos que 

propriamente o compõem, e sua ambiência, ou seja, as características do clima, 

das cores, dos cheiros, da luz, dos sons, etc., que determinam a peculiaridade 

desse lugar. A tarefa da Conservação é transmitir para as próximas gerações, sem 

perdas, estes dois aspectos. Para isso, é fundamental que no Sistema de Gestão da 

Conservação implantado haja um programa específico para a manutenção do sítio 

histórico, o qual age diretamente sobre os aspectos físicos (ex.: equipamentos e 

mobiliário urbano, vegetação, monumentos) e indiretamente sobre a paisagem (ex: 

aspectos intangíveis). 

A manutenção inclui toda a capacidade prática e técnica necessária para 

manter o sítio num padrão que permita o desfrute dos recursos culturais, sem 

prejuízos para ele. Uma estratégia de manutenção preventiva é parte essencial do 

Sistema de Gestão da Conservação num sítio histórico. Ela deve estar baseada 

num caminho multidisciplinar e num processo contínuo, e deve considerar os 

seguintes aspectos (FEILDEN e JOKILEHTO, 1993; V): 

1) Desencorajamento da desordem: ou seja, deve-se estimular um 

comportamento ordenado e limpo por parte dos usuários. E isso é feito 

oferecendo-lhes um ambiente organizado e harmonioso, assim, 

naturalmente, sua tendência será manter aquele estado de ordenamento, ou 

seja, a limpeza e a harmonia de um ambiente inibem a desordem; 

2) Descarte regular do resíduo sólido produzido no sítio histórico; 

3) Instrução dos organizadores de eventos em sítio histórico sobre a 

importância desse ambiente e sobre a prevenção contra acidentes, além de 

orientação quanto à remoção dos equipamentos usados durante o evento e, 

finalmente, sobre o descarte do resíduo produzido, prevendo multas, se isso 

não ocorre (PINA, 2004); 

4) Orientação ao visitante de como deve ser seu comportamento naquele, ou 

em qualquer outro sítio histórico, através de avisos escritos bem 

sinalizados, ou de avisos verbais dos Guias Turísticos; 

5) Inspeções periódicas nos monumentos e no mobiliário urbano, para que 

sejam feitos, se necessário, pinturas, reparos e consertos; 
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6) Implantação de um Programa de Monitoramento da Manutenção, para que 

sejam identificados problemas que se repetem e assim sejam criadas 

alternativas para diminuir sua freqüência, ou mesmo erradicá-los. Fato 

que vai se refletir positivamente nos custos da manutenção, uma vez que 

esse programa deve abranger, desde o controle do material para 

manutenção, até os custos de um problema ocorrido, o qual poderia ter 

sido evitado, pela manutenção eficiente e eficaz. Este controle ajudará 

também na diminuição da perda e do roubo de material. 

 

[3.5] Ameaças 

[3.5.1] Visitantes 

É inegável que os visitantes tanto podem ser um problema para o sítio 

histórico, como podem ser a sua fonte de recursos. O grande desafio do Sistema 

de Gestão da Qualidade com relação a este aspecto é equilibrar estes dois 

extremos. 

É inegável também que a quantidade e o tipo do turista da atualidade é muito 

diferente de algumas décadas atrás. Isso se deve ao fato do turismo ter se tornado 

uma indústria. Em muitos países essa indústria é sua maior fonte de renda. 

Portanto, essa atividade passou a fazer parte da cultura dos países, sendo capaz de 

influenciar fatores políticos e econômicos da sua gestão. 

O turismo é uma atividade dinâmica, mas que nem por isso deve ser encarada 

como algo superficial e desestruturado. Pelo contrário, o turismo vive da 

permanência, ou seja, seus atrativos são elementos que ganharam valor, 

justamente, porque permaneceram, ou seja, resistiram às mudanças nos centros 

urbanos através dos tempos. Por esta razão, os aspectos permanência, 

manutenção, preservação e conservação devem ser avaliados pelos que gerem o 

turismo e, em contra partida, o turismo deve também ser considerado pelos que 

gerem a Conservação de sítios históricos. 

É preciso, primeiramente, esclarecer que o visitante é apenas um dos tipos de 

usuários que um sítio histórico pode vir a ter, ou seja, apenas um dos tipos de 

clientes dos sítios históricos, mas que precisa de uma atenção especial, uma vez 

que, dependendo do seu comportamento, ele tanto pode ser uma fonte de recursos 

e de possibilidades de divulgação das características do sítio histórico, como 

pode ser uma grande ameaça ao patrimônio daquele lugar. 
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Dependendo desse comportamento, pode haver, inclusive, conflitos de 

interesse entre os outros tipos de clientes do sítio histórico, uma vez que seus 

objetivos podem ser diferentes. Porém, apesar de terem motivos diferentes para 

usufruir daquele local, que, reconhecidamente, tem características especiais, pelo 

menos um dos seus objetivos tem que ser o mesmo: usufruir o lugar sem causar 

danos ao patrimônio, para que as gerações futuras possam fazer o mesmo. 

O primeiro passo a ser dado pela Unidade Gestora, para que o visitante não 

se torne uma ameaça, é identificar e listar suas necessidades, as quais podem 

variar em função do que o sítio pode oferecer a ele, mas que, geralmente, gira em 

torno das necessidades abaixo (FEILDEN e JOKILEHTO, 1993; CECI, 2004): 

 Informação clara e acessível; 

 Ajuda em caso de problemas ou acidentes; 

 Limpeza e manutenção permanente; 

 Apresentação da história e dos costumes do sítio histórico; 

 Segurança e proteção para eles e para seus bens; 

 Transporte; 

 Hospedagem; 

 Restaurantes e lojas. 

O segundo passo é traçar um Plano de Gestão da Conservação para o Sítio 

Histórico no qual, através da identificação dessas necessidades, devem ser 

definidos os serviços que serão oferecidos aos visitantes. 

O terceiro passo é discutir com a Comissão Local, com as autoridades locais e 

com os órgãos que tratam os turistas, os objetivos desses serviços e sua 

abrangência, para evitar conflitos. 

O quarto passo será procurar parcerias e a cooperação das autoridades 

públicas locais e do setor privado, a fim de oferecer os serviços com eficiência e 

eficácia, pois não é função da Unidade Gestora oferecê-los sozinha. No entanto, é 

função e interesse dela estabelecer um canal de comunicação permanente entre o 

visitante e ela, a fim de monitorar o oferecimento destes serviços para que 

possíveis problemas possam ser previstos e evitados, além de contribuir para a 

melhoria contínua do Sistema de Gestão da Conservação. Esse seria o quinto 

passo para evitar que o visitante seja uma ameaça ao patrimônio cultural 

presente no sítio histórico. 
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[3.5.2] Elementos Desconfiguradores da Paisagem 

Uma vez entendido que um dos pressupostos da Conservação de um sítio 

histórico é a conservação das características peculiares do local, e que 

preservando sua integridade e sua autenticidade, a manutenção da paisagem 

histórica passa a ser uma prioridade dentro do Sistema de Gestão da Conservação. 

Os cartazes, a publicidade luminosa ou não, os letreiros comerciais, a 

sinalização das ruas, os cabos elétricos ou telefônicos, as antenas de televisão, o 

mobiliário urbano e o revestimento do solo devem ser estudados e controlados, 

para que se integrem harmoniosamente ao conjunto, sem desconfigurar as 

paisagens históricas do sítio. Quanto aos elementos dessa natureza que já 

existirem, deverão ser adotadas medidas adequadas para suprimí-los (N). 

 

[3.5.3] Vandalismo e Roubo 

Outra ameaça aos sítios históricos é a ocorrência de atos de vandalismo e de 

roubo. Enquanto o vandalismo significa a “destruição daquilo, que por sua 

importância, pela antiguidade, ou pela beleza, merece respeito”78, o roubo de bens 

patrimoniais se caracteriza pela subtração do bem, ou de parte dele, do sítio 

histórico a que ele pertence. Percebe-se que estes atos têm naturezas distintas, 

contudo eles podem ser prevenidos através de medidas semelhantes. Segundo 

Feilden e Jokilehto (1993), a chave para resolver estes problemas está na 

combinação entre a gestão eficaz do sítio histórico e o policiamento ocasional e 

firme do mesmo. 

O vandalismo e o roubo praticados em sítio histórico poderão ser mais 

facilmente controlados se ele dispuser de um Sistema de Gestão da Conservação 

que inclua a questão da gestão dos Visitantes (ver item 3.5.1desta Proposta de 

Norma). Portanto, a Unidade Gestora deve informar e conscientizar os visitantes, 

prover instrumentos como: avisos, câmeras de filmar, lixeiras, banheiros e áreas 

de descanso disponíveis, e em boas condições de uso, além de treinar uma equipe 

para que ela seja capaz de identificar e desestimular a ação de vândalos. 

Atos de vandalismo mais danosos, cujas conseqüências vão além da retirada de 

material patrimonial como souvenir, por exemplo, devem ser inibidos através da 

previsão de multas e de penas com caráter pedagógico. Já o roubo, atividade que 
                                                 
78 VANDALISMO. In: FERREIRA, A. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 2045. 
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vem se tornando uma grande indústria internacional deve ser prevenida através de 

medidas como: o controle do acesso ao sítio, proibição de veículos perto de 

pontos considerados sensíveis pela Unidade Gestora e utilização de sistemas anti-

roubo. Mas, se mesmo assim parte do patrimônio for roubada, é imprescindível o 

envolvimento da força policial, tanto para que os criminosos arquem com as 

conseqüências e seus atos, como para servir como exemplo, e inibir que outras 

pessoas venham mais uma vez prejudicar o conteúdo patrimonial do sítio 

histórico (N). 

 

[3.5.4] Risco de Acidentes 

Existem basicamente duas naturezas de acidentes em sítios históricos: as 

catástrofes naturais, e os acidentes causados pelo homem. As catástrofes naturais 

podem ocorrer em forma de terremotos, furacões, chuvas fortes, frio excessivo, 

calor excessivo, etc. Já os acidentes causados pelo homem ocorrem devido à falta 

de manutenção ou pelo uso inadequado do patrimônio, que podem causar 

desmoronamentos, incêndios, ou desgastes irreversíveis. Nos dois casos, a 

Unidade Gestora deve estabelecer um Procedimento Documentado para Casos de 

Emergência, que trate da preparação e do atendimento às emergências, pois 

assim estará tornando a ação mais eficaz e diminuindo suas conseqüências, uma 

vez que esse documento identificará os riscos potenciais, atenderá às situações de 

emergência, bem como prevenirá e mitigará os impactos que possam estar 

associados a eles. Após a ocorrência destes eventos, a Unidade Gestora deve 

analisar, revisar e testar esses procedimentos (ABNT, 1996; CECI, 2004).  

A Unidade Gestora também deve implementar um programa de fiscalização 

efetiva e regular das estruturas das edificações, das instalações elétricas, as 

quais devem ser substituídas, no máximo, a cada vinte anos de uso, e um 

programa de monitoramento da manutenção.  

No caso de incêndios, devem ser instalados, e anualmente verificados, sistemas 

de proteção ao fogo (que incluem extintores, sprinklers, portas corta-fogo e 

reservatórios de água, entre outros), e deve ser, terminantemente, proibido o 

fumo em áreas patrimoniais. Como sistemas de segurança, em geral, sempre têm 

suas limitações, principalmente dentro de áreas históricas, deve estar incluído 

nos “Procedimentos para Casos de Emergência”, o treinamento de toda a equipe 

para casos de prevenção e luta contra o fogo, prevendo o acesso duplicado às 



 

 

151

edificações, assegurando tanto o acesso de maquinário pesado quanto o 

suprimento de água (FEILDEN e JOKILEHTO, 1993; N). 
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5.1 Introdução 
 

Este capítulo contém os resultados da aplicação da Proposta de Norma nos sítios históricos de 

Olinda e do Bairro do Recife. Esse exercício objetivou, em primeiro lugar, a avaliação da viabilidade 

operacional da versão preliminar da Proposta de Norma, ou seja, a verificação da existência de falhas e 

lacunas, que pudessem ser corrigidas ainda durante a elaboração deste trabalho, e em segundo lugar, a 

adaptabilidade da mesma à distintas realidades desses sítios históricos. Para que isso fosse verificado 

tentou-se responder à seguinte questão: O que fazer para adaptar o Sistema de Gestão da Conservação 

existente num determinado sítio histórico ao Sistema de Gestão da Conservação que a Proposta de 

Norma sugere? Para responder a essa pergunta os sistemas de gestão dos sítios históricos foram 

comparados ao sistema de gestão sugerido pela Proposta de Norma.  

O exercício consistiu, primeiramente, no levantamento da situação atual dos sistemas 

de gestão dos Sítios Históricos de Olinda, e o do Bairro do Recife, ambos localizado na 

Região Metropolitana do Recife, no estado de Pernambuco. Foi realizado, por meio de 

entrevistas com os coordenadores da gestão dos dois sítios históricos, visitas aos sítios, 

participação nas discussões sobre o Sistema de Gestão existente no Bairro do Recife, 

ocorridas no curso ITUC/BR do ano de 2004, promovido pelo CECI, e uma pesquisa 

bibliográfica sobre a gestão desses dois sítios históricos, baseada em documentos publicados 

pela mesma entidade. Em seguida, com o intuito de ajustar os sistemas de gestão da 

Conservação de ambos os sítios históricos ao sistema de gestão da Conservação, “embutido” 

na Proposta de Norma apresentada nesta Dissertação, essas informações foram comparadas 

aos requisitos propostos pela Norma. Dessa comparação foram extraídas recomendações para 

tal adaptação.  

Essas duas etapas simulam a fase de preparação que um sítio histórico passaria para 

que seu sistema de gestão da Conservação fosse certificado. A segunda fase constaria das 

seguintes etapas: implementação do Sistema de Gestão da Conservação, atendendo às 

recomendações listadas na primeira parte; e uma Auditoria de Certificação. Somente assim a 

gestão da Conservação do sítio histórico poderia ser certificada. Porém se o interesse dos 

responsáveis pelo sítio histórico fosse apenas implantar o sistema de gestão sugerido pela 

Proposta de Norma, sem ter que demonstrar isso a terceiros, ele não precisaria passar pela 

Auditoria de Certificação. 

É preciso esclarecer que o exercício feito durante a elaboração desse trabalho, se 

limitou à primeira fase, que é a da preparação para a certificação, uma vez que não faz sentido 

simular uma Auditoria de Certificação se a Unidade Gestora não implementou o sistema de 



 

 

154

gestão da Conservação. Sendo assim, esse exercício investigou os sistemas de gestão da 

Conservação mencionados acima, e, em seguida, recomendou as modificações pertinentes à 

adaptação desses sistemas ao Sistema de Gestão da Conservação sugerido pela Proposta de 

Norma contida nesta Dissertação. 

 

5.2 O Sítio Histórico de Olinda 
 

5.2.1 Contexto Histórico 

 

Em 1516, os índios chamavam de Marim a pequena aldeia que deu origem à cidade de 

Olinda. Em 1537, essa aldeia foi elevada à categoria de vila. Essa mudança, provavelmente, 

se deu devido a prosperidade que obteve por causa do extrativismo do pau-brasil, e da 

produção e comercialização da cana de açúcar. Acontecimentos esses que a ajudaram a se 

tornar um importante centro comercial da colônia portuguesa (CECI, 2002). 

Em 1630, com a invasão holandesa, Olinda foi saqueada, incendiada e depois 

abandonada. Somente, em 1654, depois da expulsão dos holandeses, teve início seu processo 

de reconstrução. Ela se reergueu e, ainda, foi palco de algumas batalhas, como a Guerra dos 

Mascates, cujo propósito era a disputa de poder entre Olinda e Recife (CECI, 2002). 

Em 1827, Olinda deixou de ser a capital da província de Pernambuco e centro 

econômico e político da região (CECI, 2002). 

Já no final do século XIX, Olinda passou a ser escolhida pelas classes mais abastadas 

como uma opção para moradia, já que era relativamente próxima a Recife e à praia, além de 

ter uma paisagem muito atrativa (CECI, 2002). 

Um pouco antes da metade do século XX, a cidade de Olinda começou a se formar em 

torno do que hoje é o sítio histórico. Mesmo com o passar dos anos, sua função continuou a 

ser a de moradia, porém, agora, ela atraia a classe média (CECI, 2002). 

O Sítio Histórico de Olinda guarda o maior patrimônio cultural urbano dessa cidade 

representado por monumentos seiscentistas, e por conjuntos arquitetônicos e urbanísticos, 

onde residem os registros de quase 465 anos de existência. Esse sítio histórico conseguiu, 

como poucos, se adaptar a quase cinco séculos de pressão por mudanças, sendo hoje uma 

cidade viva. Ela se caracteriza por ter uma função predominantemente residencial, com 

comércio varejista, prestação de serviços e atividades culturais e de lazer (CECI, 2002). 
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5.2.2 Histórico da Gestão 

  

 Mesmo tendo o SPHAN79 sido criado em 1937, o conjunto histórico urbano de Olinda 

só foi tombado em 1968, através da notificação n°1004/68. Época em que, no Brasil, o 

conceito de preservação já tinha sido ampliado de monumento isolado para conjuntos 

históricos (CECI, 2002). 

 Em 1979, a Prefeitura Municipal de Olinda teve uma postura inédita no país quando 

municipalizou uma política de preservação de sítios históricos (Lei n°4119). Através da 

adoção de um conjunto de medidas políticas, administrativas, econômicas, jurídicas, técnicas 

e operacionais, ela formalizou o “Sistema de Preservação do Sítio Histórico de Olinda”. Esse 

sistema era composto por (CECI, 2002): 

 Uma instância de ordem político-administrativa: o Conselho de Preservação dos 

Sítios Históricos de Olinda; 

 Um instrumento de base de recursos econômicos: o Fundo de Preservação; 

 Um mecanismo jurídico institucional: o Tombamento dos Bens Culturais; 

 Um órgão técnico de apoio e execução das recomendações, normatização e 

diretrizes emanadas do conselho: a Fundação Centro de Preservação dos Sítios 

Históricos de Olinda. 

Em, 1982, certamente como fruto dessa iniciativa, o Sítio Histórico de Olinda foi 

incluído na lista das cidades patrimônio da humanidade (FEILDEN e JOKILEHTO, 1993). 

Em 1992, através da Lei Municipal n° 4849, as atribuições, e a composição do 

Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda sofreram algumas alterações 

superficiais. Já em 1995, a Lei Municipal n°4997 autorizou a reestruturação da Administração 

Pública Municipal, fato que promoveu mudanças profundas no Sistema de Preservação do 

Sítio Histórico de Olinda sendo a “Fundação Centro de Preservação dos Sítios Históricos de 

Olinda” extinta. Em seu lugar foi criado um novo órgão executor, a “Secretaria do Patrimônio 

Cultural e Turismo”, que passou a ser o mais importante órgão do sistema, porém com essa 

mudança ele perdeu a autonomia financeira que possuía (CECI, 2002). 

Nessa reforma o Fundo de Preservação teve sua fonte de receita ampliada com a 

inclusão de recursos provenientes da iniciativa privada e da receita resultante da prestação de 

                                                 
79 SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Cultural. Atualmente, a sigla desse órgão federal é IPHAN 
– Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Desde sua fundação, o IPHAN realiza um 
trabalho permanente e dedicado de fiscalização, proteção, identificação, restauração, preservação e 
revitalização dos monumentos, sítios e bens móveis do país. (Disponível em www.iphan.gov.br ). 
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serviços pelas entidades semi-autônomas vinculadas ao novo órgão executor. Porém esse 

fundo nunca operou, pois jamais foi regulamentado (CECI, 2002). 

Em 1999, a lei Municipal n°5191 transformou a “Secretaria do Patrimônio Cultural e 

Turismo” na “Secretaria do Patrimônio e Cultura”, quando atribuições e competências nas 

áreas de turismo, controle de urbano e projetos e obras foram repassadas para outras 

Secretarias. Fato que diminuiu sensivelmente a atuação da Secretaria no Sítio Histórico de 

Olinda (CECI, 2002). 

Finalmente em 2001, a Lei Municipal n°5290, que reestruturou, mais uma vez, a 

Administração Pública, transformou a “Secretaria do Patrimônio e Cultura” na “Secretaria do 

Patrimônio Ciência e Cultura“ (SEPACC)80, cujo novo formato abrangeu novamente as 

atribuições e competências que tinha perdido anteriormente, bem como incluiu a Diretoria 

relativa à Ciência (CECI, 2002). 

 

5.2.3 O “PG-Olinda” 

 

No caso do Sítio Histórico de Olinda o parâmetro utilizado na comparação que 

resultou nas recomendações para adaptação dos sistemas de gestão da Conservação foi o 

“Plano de Gestão do Sistema de Conservação do Sítio Histórico de Olinda”, proposto pelos 

alunos do Programa ITUC/BR, no ano de 2002, uma vez que ele contém uma reflexão mais 

estruturada e atualizada da realidade, o qual, a partir desse ponto da Dissertação será chamado 

de “PG-Olinda”. Vale salientar que esse plano de gestão possui, em sua versão completa, 

planos de gestão para quatro grupos de trabalho, cujos temas são: gestão do risco, gestão dos 

espaços públicos, gestão dos espaços privados, e gestão do uso e ocupação do solo. Esses 

planos de gestão também são chamados de planos de gestão setoriais. No entanto, esta 

pesquisa bibliográfica considerou, apenas, o volume cujo título é “Sistema de Gestão Geral do 

Bairro do Recife”, que se refere ao plano de gestão geral, e não aos planos de gestão setoriais 

(CECI, 2002). 

 Antes de dar início às recomendações, é preciso esclarecer que com base no que foi 

exposto no item 4.2 deste trabalho, que trata dos instrumentos que compõem um sistema de 

gestão da Conservação, no ponto de vista desta Dissertação, de fato, o PG-Olinda diz respeito 

a um Plano de Gestão da Conservação. De certa forma, isso criou duas dificuldades: a 

primeira é que foram comparados instrumentos de gestão de naturezas diferentes: de um lado, 
                                                 
80 A partir desse ponto da Dissertação a “Secretaria de Patrimônio, Ciência e Cultura” será 
chamada de SEPACC. 



 

 

157

a Proposta de Norma com requisitos de Qualidade para Procedimentos de Gestão da 

Conservação e para Planos de Gestão da Conservação, e de outro um Plano de Gestão da 

Conservação; e a segunda dificuldade é que foi tirada do exercício a possibilidade dele entrar 

em contato com a realidade da cidade. No entanto, no momento da elaboração desta 

Dissertação, o PG-Olinda era o único documento disponível que tratava da gestão do Sítio 

Histórico de Olinda dentro da perspectiva que o exercício exigia. Por essa razão, o documento 

foi utilizado como parâmetro para a comparação, mesmo existindo as dificuldades citadas 

(CECI, 2002). 

 O PG-Olinda se estruturou segundo a figura 5.1 e tem como objetivo geral (CECI, 

2002): 

“otimizar o Sistema de Conservação do Sítio Histórico de Olinda, 

dando credibilidade ao mesmo perante a sociedade civil e demais 

instituições públicas e privadas. A partir dos instrumentos legais, 

institucionais e financeiros existentes, propor adequações no 

funcionamento da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, 

de forma a suprir indefinições e superposições de atribuições, 

promovendo assim a necessária articulação dos diferentes atores e 

garantindo às gerações futuras a permanência dos valores culturais 

materiais e imateriais e a sustentabilidade do Sítio Histórico de 

Olinda” (CECI, 2002, p. 23). 

 
Figura 5.1 – Representação Esquemática do Modelo de Gestão da Conservação do Sítio Histórico de 

Olinda proposto pelo “PG-Olinda” 
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O PG-Olinda se baseia na necessidade da reestruturação do modelo organizacional do sistema 

existente, e na tarefa de negociação, a qual será realizada de maneira constante e sistemática, de forma 

a garantir a transparência e a credibilidade de todo o trabalho desenvolvido durante a gestão do Sítio 

Histórico de Olinda. Segundo o PG-Olinda a adequação do sistema existente se dará, primeiramente, 

por meio do desmembramento da Diretoria de Patrimônio da SEPACC para a criação... 

“de uma unidade de gestão da Conservação do Sítio Histórico de 

Olinda, diretamente subordinada ao Conselho Municipal de 

Preservação do Patrimônio, sendo esse vinculado ao Gabinete do 

Prefeito” (CECI, 200, p. 26). 

Essa unidade de gestão da Conservação seria chamada de Gerência da Conservação 

Integrada – GECI, devendo ser entendida como uma área gestora, coordenadoria ou 

subprefeitura do Sítio Histórico de Olinda81. A adequação do sistema existente se dará 

                                                 
81 As atribuições determinadas pelo PG-Olinda para a GECI são: garantir a conservação dos bens 
patrimoniais do Sítio Histórico de Olinda; habilitação para rever a legislação e propor alterações, 
autonomia na captação e utilização de recursos; capacidade de treinamento e contínuo 
aperfeiçoamento dos técnicos; implementação e manutenção de banco de dados e cadastro imobiliário 
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também através da redefinição das atribuições, e da composição do Conselho82 e do Fundo de 

Preservação e, finalmente, da articulação destas instâncias com os demais agentes envolvidos 

na preservação. O PG-Olinda deverá ser posto em prática através da execução das quatro 

tarefas da gestão, que são: análise e avaliação, monitoramento e controle, negociação e 

proposição. A estrutura interna da GECI terá três áreas de concentração, ou diretorias: (1) a de 

planejamento e projetos, que ficará responsável pelo recolhimento das demandas, pelas tarefas 

de análise e avaliação, pelos projetos, e pela capacitação e treinamento; (2) a de planejamento 

e finanças, que terá caráter de sustentação, e tarefa de agilizar e subsidiar as outras diretorias 

por meio da assessoria financeira, captação de recursos e promoção de incentivos; e 

finalmente, (3) a executiva, que atuará executando as atividades fins, e, ainda, alimentando 

com dados e demandas as outras diretorias através das atividades de monitoramento, controle, 

fiscalização e manutenção. A Gerência contará, ainda, com a assessoria de um Ombudsman83, 

para que a comunicação com a comunidade se dê de forma permanente e ágil. As diretorias 

trabalharão em função de quatro grupos de trabalho que desempenharão... 

“...tarefas direcionadas que serão realizadas em conjunto por um grupo de 

profissionais especializados por área de concentração. Assim, as tarefas se 

realizarão dentro de um fluxo de atividades inter-realcionadas, e em constante 

integração” (CECI, 2002,p. 29). 

Esses grupos de trabalho teriam como temas: uso e ocupação do solo, controle do espaço 

público, e do espaço privado, gestão de riscos, comissão de eventos, análise e avaliação de 

legislação e treinamento e capacitação (CECI, 2002). 

 

5.3 Sítio Histórico do Bairro do Recife 
 

                                                                                                                                                         
para monitoramento e controle do uso e ocupação do solo e grau de conservação dos bens 
patrimoniais; conhecimento e habilidade para tratar dos espaços públicos e privados, e estudos e 
controle sistemático na gestão de riscos. 
82 A composição do Conselho Gestor, segundo o PG-Olinda é: Prefeito de Olinda; Gerente da Unidade 
Gestora; IPHAN; FIDEM; FUNDARPE; Secretários Municipais; Representantes da sociedade civil; 
Associações; Conselhos de Classe; ONGs; Ordens religiosas; membro eleito do Orçamento 
Participativo. E suas atribuições são: tombar e comunicar ao Oficial de Registro; estabelecer Políticas de 
Conservação; regulamentar e promover a preservação; analisar convênios, emitir pareceres; deliberar 
sobre cancelamentos de tombamentos e ajuizar quanto ao uso dos bens patrimoniais (CECI, 2002). 
83 “Ombudsman” é uma palavra sueca que quer dizer “representante”. Em democracias avançadas um 
ombudsman é a pessoa encarregada de observar e de criticar as lacunas de uma organização pública 
ou privada, colocando-se no ponto de vista do público (OMBUDSMAN. In: FERREIA, A. Novo Aurélio 
Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 1443). 
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5.3.1 Contexto Histórico 

 

 A ilha do Recife, que atualmente configura o Bairro do Recife, foi parte de uma 

restinga, a qual tem origem na cidade de Olinda. Devido às obras de melhoramentos do Porto 

do Recife, essa restinga foi transformada em ilha. Atualmente, ela se comunica com o 

continente por meio de quatro pontes84 (ZANCHETI, 1998). 

 A ocupação do Bairro do Recife teve início em 1537, quando foi criado o porto que 

serviria a Olinda, ao redor do qual se desenvolveu um povoado de pescadores. No século 

XVII, o crescimento da produção do açúcar consolidou o Porto do Recife como o maior das 

Américas, fato que fez a alfândega ser transferida de Olinda para Recife, e como 

conseqüência, as proximidades do porto se desenvolveram de forma acelerada. Porém, foi no 

período da ocupação holandesa (1624-1654) quando o Recife se tornou sede do governo 

holandês, que o bairro realmente cresceu. Esse crescimento teve continuidade mesmo depois 

da saída dos holandeses do governo. Tanta prosperidade fez com que, em 1710, o povoado 

fosse elevado à categoria de vila, a qual passou a crescer em diferentes direções devido ao 

fato de alguns povoados começarem a se formar junto aos engenhos mais prósperos, pois a 

ilha do Recife já estava saturada (RECIFE, 2001). 

Na primeira metade do século VXIII, mudanças na situação econômica tiveram alguns 

reflexos nas atividades do Porto do Recife. A economia açucareira entrava em decadência ao 

mesmo tempo em que a cultura algodoeira crescia e os portos brasileiros eram abertos ao livre 

comércio. A vila do Recife, cada vez mais, deixava de ter características rurais e adquiria 

características urbanas (RECIFE, 2001).  

A partir da segunda metade do século XIX, as cidades brasileiras, inclusive Recife 

que, desde 1823, já era considerada uma cidade, sofreram modificações significativas, muitas 

das quais foram reflexos do quadro econômico que se configurava. As economias do açúcar e 

do algodão haviam estagnado, o café passava a ser o motor da economia brasileira, junto a 

isso estava a atividade industrial que se expandia a cada dia. O resultado de tudo isso é que o 

Porto do Recife perdeu sua expressividade nacional, passando a abrigar o comércio 

importador e exportador, oficinas e pequenos negócios (RECIFE, 2001). 

O início do século XX é marcado pela decadência das atividades agrícolas e pelo 

crescimento da população das cidades, fato que fez crescer também os problemas urbanos. A 

Política Sanitarista do Estado rege as principais mudanças ocorridas na época, que se deram, 
                                                 
84 As pontes e suas respectivas localizações são: a Ponte Giratória, ao sul; a do Limoeiro, ao norte; e as 
pontes Buarque de Macêdo e Maurício de Nassau a oeste (RECIFE, 2001).  
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basicamente, por meio de melhorias nas habitações, e nos serviços urbanos. Entre 1910 e 

1913, o Bairro Antigo, como era conhecido o Bairro do Recife, sofreu mudanças profundas, 

as quais podem ser vistas até os dias atuais. As transformações ocorridas configuraram uma 

nova concepção urbanística que requalificou o ambiente, porém socialmente a mudança foi 

inversa, a população saiu espontaneamente do bairro, que passou a ser e predominantemente 

comercial, o que estimulou o estabelecimento de atividades voltadas para um público menos 

nobre do que nos bairros vizinhos como o de Santo Antônio. Em meados nos século XX, esse 

bairro foi alvo de um processo de modernização que lhe deu, de vez, o status de centro 

símbolo da cidade, fato que efetivou o Bairro do Recife como zona boêmia, e de atividades 

ligadas ao porto (RECIFE, 2001). 

Durante esse período, o Bairro do Recife talvez tenha sido o que menos sofreu o 

impacto das mudanças ocorridas no espaço urbano, pois desde que passou a atender somente 

às atividades do porto, ele deixou de participar das outras atividades da cidade. Porém, em 

contrapartida, seus imóveis sofreram desvalorização, e suas estruturas urbanas ficaram 

ociosas. Conseqüentemente, houve a efetivação da imagem de um bairro decadente. Ele 

perdeu importância e representatividade perante a cidade, perdeu população residente, e 

perdeu o caráter cultural e de lazer de seus espaços públicos. Dentro desse cenário podemos 

somar ainda a introdução do estilo moderno em algumas edificações de grande porte, como o 

prédio da Prefeitura e o do Banco do Brasil, entre outros, que vieram desconfigurar ainda 

mais a paisagem decadente que o Bairro do Recife possuía. Entretanto, foi em meados da 

década de 1970, com a construção do Porto de Suape, a 40km de distância de Recife, e com 

toda a conjuntura político-econômica da época, que o Porto do Recife perdeu definitivamente 

seu posto de porto da região. O Bairro do Recife, então, esvaziou-se e deteriorou-se (RECIFE, 

2001). 

As primeiras ações de preservação no Bairro do Recife surgiram, no final da década de 

1970, como reflexo de uma tendência internacional de recuperação da memória das cidades 

através da requalificação de centros históricos. Dentro desse contexto, teve início o processo 

de revitalização do Bairro do Recife, o qual, está em fase de implementação até os dias atuais, 

tendo tido resultados bastante significativos no que diz respeito à requalificação dos espaços 

públicos, semi-públicos, e privados, e à mudança da imagem do bairro perante a população da 

cidade (RECIFE, 2001). 

  

5.3.2 Histórico da Gestão 
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Desde o final da década de 1970, algumas ações de Preservação começaram a ser 

implantadas no Sítio Histórico do Bairro do Recife, cujos desdobramentos e resultados 

caracterizaram e definiram cinco períodos relevantes.  

O primeiro foi de 1976 até 1985, quando no Brasil se questionava a forma com que os 

órgãos responsáveis pela preservação do seu patrimônio atuavam, pois não havia 

compatibilização entre os interesses da preservação e os do modelo de desenvolvimento 

utilizado na época. As mudanças na atuação do IPHAN começaram pela descentralização da 

proteção dos bens de valor patrimonial, que passou a ser de responsabilidade dos Estados e 

Municípios, chegando à revisão dos conceitos que fundamentavam as ações de tal órgão. É 

dentro desse cenário que o Governo do Estado de Pernambuco lança, em 1976, o “Plano de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Recife” (PDI/RMR), no qual a 

existência de estruturas arquitetônicas de valor artístico, associadas às questões culturais da 

região, foi reconhecida. Essas estruturas foram, então, classificadas como as de valor 

marcante, e as de valor menos marcante, e mapeadas, ficando sua proteção a cargo do 

IPHAN. Em 1978, o Governo do Estado concluiu a elaboração do “Plano de Preservação dos 

Sítios Históricos” (PPSH/RMR), que foi um instrumento utilizado para efetivar uma ação de 

contenção do processo de deterioração das estruturas arquitetônicas de valor artístico. Esse 

plano inovou ao levar em conta os condicionantes sócio-econômicos responsáveis pela 

formação dos monumentos, e não apenas as características formais e urbanísticas. Assim, o 

“espectro” do monumento começava a ser ampliado e começava a incluir o conjunto 

ambiental que circundava a edificação. Em 1979, leis instituíam normas gerais de proteção e 

disciplinamento da preservação, o que trouxe um elemento novo para a gestão desses espaços: 

o incentivo fiscal para as obras de preservação, mediante redução de alguns tributos e taxas. 

Em 1981, a Prefeitura concluiu seu “Plano de Preservação de Sítios Históricos”, que instituiu 

e definiu 31 sítios históricos de preservação com suas zonas de proteção. Enfim, esse período 

se caracterizou pela conscientização da necessidade de preservar os sítios históricos em 

Pernambuco, e pela construção da base conceitual e legal para as ações subseqüentes no 

Bairro do Recife (RECIFE, 2001). 

A segunda fase da gestão do Bairro do Recife, que teve início em 1986, se estendeu 

até 1990. Ela se caracterizou pelo tratamento diferenciado que o bairro recebeu com a criação 

do “Escritório de Revitalização do Bairro do Recife”. Com base na visão de que o centro 

urbano é um lugar de convergências, a Prefeitura tomou três decisões que caracterizaram essa 
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fase. A primeira foi a elaboração do “Plano de Revitalização do Centro Expandido”85, cujo 

objetivo era manter a integração e a existência do mix funcional que existia na área para que 

ela se mantivesse como local de convergência. Para isso, foram definidas ações de curto prazo 

que tinham o caráter de manutenção e melhoria dos espaços públicos, e de médio prazo, que 

tinham caráter normativo. A segunda decisão foi a criação do “Escritório Técnico do Bairro 

do Recife”, cuja coordenação era de responsabilidade da Diretoria de Planejamento Urbano da 

URB, cuja equipe era formada por profissionais da área de preservação do patrimônio 

histórico, participação popular, e ciências sociais. A terceira decisão foi a elaboração do 

“Plano de Reabilitação do Bairro do Recife”, que foi elaborado com vistas a aumentar a 

participação dos atores sociais do bairro, no processo que envolve a execução do plano. 

Entretanto, em 1989, houve uma desaceleração dos trabalhos, devido ao contexto político da 

época, que desfez alguns importantes arranjos políticos que viabilizavam o processo 

(RECIFE, 2001). 

O terceiro período que foi de 1991 até 1997, se caracterizou pela elaboração e 

implementação do “Plano de Revitalização do Bairro do Recife”, bem como pela regulação 

para o uso do solo no mesmo bairro. A partir de 1991, com a reestruturação do “Plano de 

Revitalização do Bairro do Recife”, os trabalhos voltaram a caminhar na velocidade anterior. 

Dessa vez, um novo aspecto foi incluído na fundamentação do plano o turismo, que era visto, 

pelo Governo do Estado, como importante viabilizador do desenvolvimento da área através da 

geração de riqueza e de empregos. É importante destacar que, para que o plano pudesse ser 

implantado foi necessária a revisão de alguns itens da legislação, as quais a tornaram mais 

flexível. Ele tinha como objetivo criar um pólo de atividades que, de forma simultânea, 

atraísse o turista e fizesse com que ele ficasse mais tempo na área86, e tornasse o bairro um 

símbolo da cidade para sua população. Esse documento estabeleceu um modelo de gestão 

para esse bairro, bem como estabeleceu a regulamentação de estímulos e o controle do uso e 

ocupação do solo; além de provar, através do sucesso de algumas ações, que a parceria 

público-privado era viável em projetos dessa natureza (RECIFE, 2001). 

O quarto período, que se deu de 1998 até 2000, caracterizou-se pela continuidade da 

implementação do Plano de Revitalização do Bairro do Recife, e pela consolidação definitiva 

do Bairro do Recife como parte estratégica da cidade, não apenas por ser um instrumento de 

                                                 
85 O centro expandido diz respeito a toda área central da cidade que vai do Porto do Recife até a Av. 
Agamenon Magalhães (RECIFE, 2001). 
86 Pois até aquele momento o turismo naquela área tinha caráter apenas contemplativo e não de 
entretenimento. 
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captação de recursos externos, mas também pelo crescimento do interesse do setor privado em 

investir na área. Nessa fase, novos programas foram desenvolvidos, com destaque para os de 

caráter social e do Porto Digital. Esse objetiva criar um ambiente favorável ao 

desenvolvimento de uma nova forma de economia dentro do Bairro do Recife, mesclando 

ações de universidades, empresas privadas, da Prefeitura e do Governo Estadual. Um fato 

importante ocorrido nessa fase é que, diante de exigência do BID, órgão financiador do 

Programa Monumenta/BID87, foi exigido o tombamento da área que iria ser alvo da 

intervenção. Dessa maneira, em março de 1998, o bairro foi tombado como patrimônio 

nacional. Porém, durante esse período, os trabalhos do Escritório de Revitalização do Bairro 

do Recife e da gestão do bairro, de uma maneira geral, sofreram algumas alterações. O 

Escritório passou a fazer parte da Diretoria de Projetos Especiais da URB, deixando as tarefas 

de projeto para a Diretoria de Planejamento Urbano e, por último, ele absorveu atividades 

sociais, passando a ser gestor de conflitos internos relacionados à eventos, à manutenção, à 

comunidade do Pilar e à implementação de projetos isolados (RECIFE, 2001). 

 A quinta e última fase da revitalização do Bairro do Recife, que vai de 2001 até os 

dias atuais, se caracteriza por possuir uma multiplicidade de agentes econômicos atuando na 

área, com interesses muitas vezes conflitantes, e pela implantação de projetos tais como o 

Monumenta/BID, a Sinalização e Mobiliário Urbano do Recife Antigo, a Urbanização da 

Comunidade do Pilar, o Programa Morar no Centro, o Prodetur/NE II, entre outros. Quanto ao 

Escritório do Bairro88 é possível afirmar que ele mantém sua linha de atuação, estando ligado 

à Diretoria de Projetos Especiais da URB, possuindo, hoje, um perfil mais operacional. Ele 

acompanha as ações de implementação no território do bairro, mediando interesses dos atores, 

gerenciando eventos, e a conservação das infra-estruturas do mesmo bairro. Dessa forma, o 

desafio dessa fase é o mesmo que muitos centros históricos ao redor do mundo enfrentam, que 

é o de aproveitar as oportunidades, sem que a preservação histórica e cultural da área seja 

prejudicada (RECIFE, 2001). 

 

5.3.3 Atual Sistema de Gestão do Bairro do Recife 

 

                                                 
87 O Monumenta/BID objetiva incentivar a expansão dos investimentos privados na área, integrar áreas 
de épocas distintas, por meio do incentivo a atividades que dinamizem a área, tais como habitação e 
turismo, garantindo a manutenção do patrimônio. 
88 A partir desse ponto da Dissertação o “Escritório de Revitalização do Bairro do Recife” será chamado 
de “Escritório do Bairro”. 
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 O levantamento da situação atual do Sistema de Gestão da Conservação do Bairro do 

Recife se deu por meio de uma pesquisa bibliográfica que utilizou o documento intitulado de 

“O Sistema de Gestão Geral no Bairro do Recife”89, produzido pelos alunos do curso 

ITUC/BR, do ano de 2004, e pela participação em determinadas aulas e palestras do referido 

curso. A partir desse ponto do trabalho, tal documento será chamado de “SG-Recife”. Ele 

possui volumes dedicados à apresentação dos planos setoriais, assim como o PG-Olinda. No 

entanto, traz um elemento novo para a gestão do Bairro do Recife, que foi um plano setorial 

para a gestão de riscos. A elaboração desse plano setorial revela a preocupação com a 

qualidade das transmissões inter-geracionais, por parte do CECI. Porém, assim como no caso 

da avaliação do Sítio Histórico de Olinda, apenas o Sistema de Gestão Geral no Bairro do 

Recife foi considerado, ou seja, os planos de gestão setoriais não foram incluídos na pesquisa 

bibliográfica. Dessa maneira, foi possível concluir que o processo atual de gestão do Sítio 

Histórico do Bairro do Recife conta com alguns instrumentos legais e institucionais, que são: 

a legislação internacional, as Cartas Patrimoniais, e as legislações federal, estadual e 

municipal, cada um com interesses específicos para a gestão desse sítio histórico90. O que se 

percebe na atual situação, entretanto, é que, por um lado, nesses instrumentos há deficiências 

quanto à preservação de imóveis individuais de valor local, e, por outro, não se pode deixar de 

destacar os avanços obtidos, os quais se configuraram numa atitude inédita da Prefeitura do 

Recife, quando ela transformou os princípios do Plano de Preservação em legislação 

municipal. Ou seja, foram feitas leis sobre a preservação do patrimônio histórico e sobre o uso 

e ocupação do solo, voltadas para questões urbanísticas, fato que não ocorre em outras 

cidades brasileiras (CECI, 2004). 

A gestão do Bairro do Recife conta, também, com uma extensa lista de atores91 que 

direta, ou indiretamente, estão envolvidos nesse processo. Em momentos específicos, uns 

atores se envolvem mais que outros, como foi o caso da Prefeitura e do Escritório do Bairro 

que tiveram papéis relevantes no início do processo. Atualmente, a Organização Social Porto 

Digital e o Porto do Recife têm grande capacidade de mobilização, o que faz com que seus 

interesses prevaleçam nas negociações relativas ao processo de gestão. O Escritório do Bairro 

vive, na atualidade, uma situação de fragilidade institucional interna e externa, que se reflete 

                                                 
89 CECI. O Sistema de Gestão Geral no Bairro do Recife. Recife: 2004. Trabalho de conclusão do curso 
ITUC/BR-CECI. 
90 Ver Anexo G - Instrumentos Legais e Institucionais do Sítio Histórico do Bairro do Recife. 
91 Ver Anexo H – Lista dos Atores Envolvidos na Gestão Atual do Bairro do Recife. 
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na sua falta de autonomia política e financeira, e na falta de clareza de suas atribuições92, o 

que cria uma grande expectativa quanto ao seu poder de mobilização e de execução das ações 

que são de sua responsabilidade. Diante do baixo desempenho da Prefeitura com relação à 

revitalização do Bairro do Recife, percebido pela falta de agilidade nas decisões, e na não- 

utilização de alguns instrumentos e mecanismos institucionais existentes para a resolver 

problemas do bairro, é possível afirmar que a gestão do patrimônio histórico não é uma 

questão prioritária para o Município do Recife. Contudo, segundo o SG- Recife, a Prefeitura 

vem conduzindo a gestão do Sítio Histórico do Bairro do Recife com uma postura de relativa 

continuidade com relação à Administração anterior (CECI, 2004). 

 A gestão do Sítio Histórico do Bairro do Recife conta com um único espaço de 

negociação dos conflitos da gestão da cidade do Recife, que é o Conselho de 

Desenvolvimento Urbano (CDU), cujo objetivo é discutir esses problemas num nível geral. 

Portanto, aos problemas do Sítio Histórico do Bairro do Recife tornam-se demasiadamente, 

pequenos para serem discutidos em suas seções. Não há um Fórum regulamentado que atenda 

a essa demanda, porém, durante certo tempo, existiu o chamado “Fórum de Revitalização do 

Bairro do Recife”, que, por não estar regulamentado, acabou se esvaziando. Na prática, o que 

acontece é que os conflitos de gestão são negociados caso a caso, dependendo das demandas. 

Por exemplo, para os casos de projetos de intervenção conflituosos foi montado, em caráter 

informal, um grupo de trabalho composto por técnicos do Escritório do Bairro, do 

Departamento de Preservação dos Sítios Históricos (DPSH/URB), do IPHAN e da Fundação 

do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE). Já para os casos de 

grandes eventos, existe o fórum de negociação de risco (CECI, 2004).  

                                                 
92 A função do Escritório do Bairro do Recife vem, desde sua criação, se adaptando aos diferentes 
momentos que a dinâmica de revitalização viveu. Atualmente, sua função é promover a revitalização, 
consolidação e o desenvolvimento sustentável do bairro, por meio das seguintes tarefas: garantir a 
manutenção e o controle do território, monitorando as intervenções em edifícios e logradouros 
públicos, analisando e acompanhando os processos; planejar e articular as ações em sintonia com os 
diversos atores do bairro; diagnosticar as condições físicas do território do bairro e articular com os 
órgãos responsáveis, garantindo sua preservação; controlar os imóveis em situação de risco;  gerir os 
imóveis de propriedade da Prefeitura; realizar outras atividades relacionadas ao território do Bairro do 
Recife; orientar tecnicamente a recuperação dos imóveis da área; acompanhar obras de construção, 
manutenção e melhorias; analisar e fiscalizar projetos e processos de intervenção; articular e 
acompanhar a realização de eventos, com ações operacionais de apoio e estrutura; atualizar e manter 
o acervo documental da instituição; acompanhar as ações de interação social; atender a comunidade 
local e o público; trabalhar com crianças, adolescentes, e famílias da área, direcionando essas pessoas 
para a inserção em projetos sociais municipais; resolver pequenos conflitos (institucionalmente) e 
participar dos trabalhos correlacionados ao bairro (CECI, 2004). 
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 Quanto ao sistema de controle existente, atualmente, no Sítio Histórico do Bairro do 

Recife, é possível dizer que ele possui três níveis de controle. Na esfera federal, a 

responsabilidade de preservar o patrimônio é do IPHAN, que tem o tombamento como seu 

principal instrumento de proteção dos bens de valor excepcional. Na esfera estadual, o órgão 

responsável é a FUNDARPE, pertencente à Secretaria de Educação, cuja atribuição é 

promover a conservação e a restauração de seus bens. Já na esfera municipal, essa 

responsabilidade é da URB, através do DPSH93 e do Escritório do Bairro, que fazem parte da 

Diretoria de Planejamento Urbano. No entanto, nem com todo esse aparto organizacional o 

Escritório do Bairro foi capaz de criar e de manter uma sistemática de monitoramento formal 

das atividades. Na prática, o que ocorre são levantamentos periódicos sobre algumas 

necessidades específicas do bairro que, com o objetivo de serem atendidas, são encaminhadas 

para os órgãos municipais responsáveis. A resolução dessas questões não é ágil e elas refletem 

o fato da revitalização do bairro não ser uma das prioridades dessa Administração da 

Prefeitura do Recife (CECI, 2004). 

 

5.4 Recomendações para a Adaptação dos Sistemas de Gestão da Conservação 
 

5.4.1 O caso do Sítio Histórico de Olinda 

  

A comparação entre o PG-Olinda e a Proposta de Norma se deu em duas etapas. 

Primeiramente, foram identificados, no PG-Olinda, os aspectos gerais relativos à Gestão da 

Conservação, que, certamente, estariam presentes num Plano de Gestão da Conservação. Num 

segundo momento, a Proposta de Norma foi utilizada como guia, para a verificação do item 

que se refere aos requisitos de Qualidade para Planos de Gestão da Conservação, e do item 

que se refere aos Requisitos de Qualidade para Procedimentos de Gestão da Conservação, 

para que os aspectos que não são abordados num Plano de Gestão da Conservação fossem 

identificados e tivessem as suas respectivas recomendações. Antes de partir para as 

recomendações relativas aos itens citados, duas recomendações de caráter geral merecem 

destaque. 

                                                 
93 As atribuições do DPSH vão desde a análise de projetos, e orientação da sociedade e de órgãos 
internos e externos da Prefeitura, com relação á legislação vigente, informando ainda sobre os usos 
permitidos, e a maneira adequada de intervir nos imóveis e nos espaços público das zonas de 
preservação das cidades, até a elaboração da política de preservação de imóveis protegidos pela 
legislação urbanística (CECI, 2004).  
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Em primeiro lugar, para que a adequação entre os sistemas de gestão fosse mais 

precisa, seria necessário comparar instrumentos de mesma natureza. Portanto, a primeira 

recomendação é que a SEPACC elabore um Plano de Gestão da Conservação nos moldes 

sugeridos pela Proposta de Norma, fundamentado-o em um modelo de gestão. O PG-Olinda, 

apesar de ser um plano de gestão, e de estar baseado em um modelo de gestão como o do 

CECI, não aborda os outros instrumentos de gestão que fazem parte do escopo da Proposta de 

Norma. 

Em segundo lugar, para que os dois sistemas se adeqüem é necessário que seus 

objetivos sejam compatibilizados. Portanto, recomenda-se à SEPACC que ela torne  possível 

a complementação recíproca entre os objetivos do PG-Olinda e os da Proposta de Norma. 

 

5.4.2 O Caso do Sítio Histórico do Bairro do Recife 

 

 Assim como ocorreu com o Sítio Histórico de Olinda, a comparação entre a Proposta 

de Norma e o sistema de gestão do Bairro do Recife se deu em duas etapas. A primeira, que 

buscou encontrar aspectos gerais da gestão, e outra em que a Proposta de Norma funcionou 

como guia. Porém, a grande diferença entre esses dois exercícios é que, no caso do Sítio 

Histórico do Bairro do Recife, a Proposta de Norma foi comparada à realidade atual da gestão 

da Conservação daquele bairro. Dessa maneira, se percebe que não havia um sistema de 

gestão proposto, mas sim um sistema de gestão operante, por mais precário que esse fosse. 

Isso não invalidou a experiência proposta por esta Dissertação. Pelo contrário, a pergunta 

proposta na introdução desse capítulo, que foi: O que fazer para adaptar o Sistema de Gestão 

da Conservação existente num determinado sítio histórico ao Sistema de Gestão da 

Conservação que a Proposta de Norma sugere?, se adequa melhor ao caso do Sítio Histórico 

do Bairro do Recife do que ao caso do Sítio Histórico de Olinda. Sendo assim seu objetivo 

continuou sendo o mesmo, que foi o de propor a adequação dos sistemas, através de 

recomendações.  

 Diante desse quadro é possível recomendar que o Escritório do Bairro, Unidade 

Gestora desse sítio, que já existe de maneira regulamentada, elabore um Plano de Gestão da 

Conservação, que esteja fundamentado na Proposta de Norma e num modelo de gestão 

compatível com ela, pois foi constatado que o Sítio Histórico do Bairro do Recife não o 

possui, pelo menos dentro dos moldes sugeridos pela Proposta de Norma, a fim de que o seu 

processo de gestão passe a funcionar de maneira mais eficiente e eficaz. 
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5.4.3 As Recomendações para os Sítios Históricos de Olinda e do Bairro do Recife 

 

 A partir desse ponto da Dissertação, serão apresentadas as recomendações pra que seja 

possível a adaptação dos sistemas de gestão dos sítios históricos de Olinda e do Bairro do 

Recife ao sistema de gestão contido na Proposta de Norma. Essa apresentação se dará por 

meio da discussão de cada item da Proposta de Norma em função dos sistemas de gestão da 

Conservação dos sítios históricos citados. É preciso destacar que a numeração dos itens 

seguirá a numeração da Proposta de Norma a fim de facilitar uma leitura paralela desses dois 

textos. 

 

Item [2] da Proposta de Norma 
Requisitos de Qualidade para Planos de Gestão da Conservação 

 

[2.1] Etapa de Identificação 
 

[2.1.1] Reconhecimento do Sítio Histórico como Patrimônio 

Segundo a Proposta de Norma o reconhecimento do sítio histórico como 

patrimônio tem três etapas. No caso do Sítio Histórico de Olinda a primeira etapa, 

que compreende o reconhecimento individual e coletivo, diz respeito aos laços 

afetivos que fazem que a sua população se identifique e se sinta parte daquele 

lugar e responsável por ele, ou oficial, que se dá através do tombamento, e a 

segunda etapa, que compreende a descrição da delimitação do sítio, já foram 

executadas. Apesar da Lei referente ao uso e ocupação do solo do Município de 

Olinda regulamentar o procedimento que configura a terceira etapa, que consiste 

na elaboração de uma lista de edificações, ou grupos de edificações, que devem 

ser protegidos, ou que devem ser conservados, bem como os que podem ser 

demolidos, essa lista ainda não está presente no PG-Olinda. Portanto recomenda-

se à SEPACC que ela inclua essa lista no seu plano de gestão.  

O Sítio Histórico do Bairro do Recife encontra-se em situação semelhante ao 

de Olinda, a lista mencionada acima também não faz parte dos documentos 

citados como instrumentos de gestão desse sítio no SG-Recife. Vale salientar que 

o tombamento do Bairro do Recife é bem mais recente que o do Sítio Histórico de 
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Olinda. Ele se deu em 1998, em função de uma exigência do Programa 

Monumeta/BID para que a área pudesse ser alvo do referido programa. 

O cumprimento dessas três etapas é importante porque quando o sítio e seus 

valores são reconhecidos como importantes eles têm mais chances de serem 

transmitidos para o futuro, uma vez que passam a ser objeto de ações de proteção 

e de Conservação. Enfim, o reconhecimento do sítio histórico como patrimônio 

legitima e facilita a gestão da Conservação. Mesmo assim, nos casos dos sítios 

históricos de Olinda e do Bairro do Recife, nos quais o reconhecimento como 

patrimônio existe, seus processos de gestão enfrentam dificuldades quanto à sua 

posição na lista de prioridades das respectivas cidades. Como estaria, então, a 

situação da gestão desses espaços se esse reconhecimento não existisse? 

 

[2.1.2] Identificação dos Aspectos de Conservação 

No caso do Sítio Histórico de Olinda, certamente, a etapa de identificação dos 

aspectos da Conservação presentes no sítio já foi feita, uma vez que esse sítio já 

foi tombado. Logo, já se reconheceu oficialmente que ele possui aspectos a serem 

conservados. Porém ela não está presente no PG-Olinda. É possível que essas 

informações existam apenas nos documentos referentes ao tombamento. Portanto, 

recomenda-se que essa identificação incorporada ao Plano de Gestão da 

Conservação. Essa identificação é vital para o sítio histórico, pois são suas 

informações que vão embasar importantes decisões para o sítio.  

Mais uma vez o caso do Sítio Histórico do Bairro do Recife se encontra em 

situação semelhante, essa etapa não consta no SG-Recife. Assim, recomenda-se 

que essas informações sejam incorporadas ao Plano de Gestão da Conservação do 

sítio. 

 

[2.1.3] Identificação dos Requisitos Legais e Outros Requisitos 

A etapa de Identificação dos Requisitos Legais e Outros Requisitos foi 

realizada pelos que elaboraram o PG-Olinda, porém ela não está presente no 

escopo do mesmo. Ela está presente no corpo do documento produzido pelos 

alunos do Curso ITUC/BR94, do ano de 2002, do qual o PG-Olinda também faz 

parte. Portanto, recomenda-se que o conteúdo dessa etapa seja incorporado a ele. 

                                                 
94 Ver Anexo F – Lista da Legislação Relativa ao Sítio Histórico de Olinda. 
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Essa etapa é importante para a gestão do sítio histórico porque ela baliza a 

conduta da Unidade Gestora. A própria Proposta de Norma prevê a revisão dos 

mesmos, por parte da Unidade Gestora, no caso das leis e dos outros requisitos 

estarem defasados, endurecendo, flexibilizando ou tornando-os mais abrangentes. 

Se não existissem esses parâmetros legais, os bens patrimoniais estariam correndo 

muito mais perigo, pois mesmo com tais limites, há aqueles que os desrespeitam. 

A intenção da Proposta de Norma ao incluir esse item como um requisito de 

Qualidade é elaborar um sistema que tenha limites e orientações como balizas 

para que o que for proposto no Plano de Gestão da Conservação seja exeqüível, 

pois do contrário, ou seja, se esses parâmetros não forem observados no momento 

da elaboração do Plano de Gestão da Conservação e durante seu monitoramento, 

ele terá de ser ajustado, o que implica em retrabalho. Além de que, no caso de 

serem feitas ações que resultem na descaracterização do sítio histórico, os 

responsáveis pela ação estariam colocando esse patrimônio em risco. Nesse caso, 

se o patrimônio for prejudicado essa perda pode ser irreversível. 

No caso do Sítio Histórico do Bairro do Recife, essa etapa foi realizada e está 

presente no levantamento da situação atual do referido sítio, tendo sido, inclusive, 

foi elaborada de forma a facilitar o uso da informação, pois além de conter a lei, 

ela ainda informa quais são os assuntos dela que interessam à gestão do sítio 

histórico95. Portanto, recomenda-se apenas que essa etapa seja incorporada ao 

Plano de Gestão da Conservação a ser elaborado para o Sítio Histórico do Bairro 

do Recife, e que seja levada em consideração na elaboração dos demais itens do 

Plano de Gestão da Conservação. 

 

[2.1.4] Política de Conservação 

O PG-Olinda não traz um item dedicado à Política da Conservação, uma vez 

que, segundo o escopo desse documento, a responsabilidade da elaboração desse 

procedimento é do Conselho de Preservação. Mesmo assim, aspectos que 

deveriam compô-la estão dispersos no seu texto, sobretudo no item “Componentes 

do Plano” onde estão as frases (CECI, 2004, p. 25): 

 “garantir a manutenção e conservação das qualidades e valores da 

configuração urbana e arquitetônica” 
                                                 
95 Ver Anexo G - Instrumentos Legais e Institucionais do Sítio Histórico do Bairro do Recife. 
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 “assegurar a manutenção do que existe de específico, de irreprodutível, 

de não renovável, incorporando novos objetivos econômicos e sociais”. 

Portanto, recomenda-se à SEPACC que inclua no seu Plano de Gestão um item 

totalmente dedicado à Política de Conservação, o qual deve seguir os requisitos 

expostos no item 2.1.4 da Proposta de Norma. A importância de se elaborar uma 

Política de Conservação está no fato de se ter, de forma clara e aceita, uma 

conduta lógica referente à Conservação que oriente as outras ações e decisões 

pertencentes a um processo de gestão. Essa conduta lógica funciona como um 

estabilizador em momentos de crise, porque na dúvida quanto à forma de agir, 

tem-se a Política de Conservação como guia. Sua presença permite que haja 

continuidade na conduta da gestão da Conservação, independentemente, da 

descontinuidade política que, como já foi mencionado, é um problema recorrente 

na Administração Pública no Brasil, não sendo diferente no caso do Sítio 

Histórico de Olinda. 

O Sítio Histórico do Bairro do Recife não possui uma Política de Conservação 

definida, mas, como ocorre no Sítio Histórico de Olinda, ao longo do texto que 

contém o levantamento da situação atual da gestão do bairro, encontram-se frases 

que desempenham o papel de Política da Conservação, por exemplo: 

“O ERBR é um grupo de trabalho que tem como função promover a 

revitalização, consolidação e o desenvolvimento sustentável do Bairro do 

Recife devendo articular os diversos atores envolvidos no cotidiano da 

área” (CECI, 2004, p. 24). 

 Por outro lado, na ausência de uma política de Conservação, o “Plano de 

Revitalização do Bairro do Recife” foi utilizado durante esses mais de dez anos de 

existência como guia. Fato que, de qualquer maneira, vem rendendo resultados 

positivos para o sítio. Ainda assim, recomenda-se, primeiramente, que a 

responsabilidade da elaboração da Política da Conservação passe do DPSH/URB 

para a Unidade Gestora, que é o Escritório do Bairro. Esse fato revela, claramente, 

que há uma sobreposição de responsabilidades, o que contribui para o insucesso 

de algumas ações de Conservação, recomenda-se que o Escritório do Bairro esteja 

atento a isso e corrija essas falhas. Em segundo lugar, recomenda-se que a 

Unidade Gestora elabore uma Política de Conservação específica, dada a 

importância dessa para um sistema de gestão da Conservação.  
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[2.1.5] Identificação dos Objetivos da Conservação 

O PG-Olinda contém o objetivo geral e os objetivos específicos de um Plano 

de Gestão da Conservação, recomenda-se à SEPACC que os revise, observando e 

considerando os requisitos dos clientes do sítio histórico, os requisitos legais e os 

seus próprios requisitos, bem como os Aspectos de Conservação dos sítios 

históricos, as escolhas tecnológicas, financeiras e operacionais da Unidade 

Gestora, sem esquecer das necessidades e dos desejos das partes envolvidas e 

interessadas. Esses objetivos devem ser coerentes com a Política da Conservação, 

e mensuráveis para que seja possível uma posterior avaliação comparativa. É 

preciso também que eles considerem alguns aspectos urbanos, tais como: a 

preservação do tecido urbano histórico existente, a consideração do sítio histórico 

como parte da dinâmica atual da cidade e não como um objeto estático de 

contemplação; a conciliação das exigências da Conservação com os objetivos do 

Planejamento Urbano; o controle das mudanças nos sistemas urbanos, através da 

compreensão de que os aspectos físicos, ou seja, as construções e as infra-

estruturas urbanas, mudam em uma velocidade muito menor do que as atividades 

humanas, e que esse descompasso pode gerar conflitos associados a essa aparente 

obsolescência dos aspectos físicos mencionados. Assim, se os conflitos urbanos, 

oriundos da desconsideração de qualquer um desses aspectos, não forem 

apropriadamente resolvidos, as ações do planejamento urbano podem passar a 

acelerar a degradação destas estruturas ao invés de conservá-las. Por isso, o 

sistema de gestão da Conservação deve ser capaz de absorver estas mudanças, 

aliviar os conflitos e promover uma gradual melhoria nos sítios históricos 

trabalhados.  

No caso do Sítio Histórico do Bairro do Recife a situação é semelhante. O 

Plano de Revitalização do Bairro do Recife aponta os objetivos da Conservação. 

Porém, é necessário que os mesmos sejam revisados, uma vez que depois de mais 

de dez anos de operação, ele contém colocações que não são mais condizentes 

com a realidade desse sítio histórico, dadas as mudanças ocorridas na dinâmica do 

mesmo. 

 

[2.1.6] Instrumentos de Planejamento do Plano de Gestão da Conservação 

Com relação aos instrumentos de Planejamento do Plano de Gestão da 

Conservação, o PG-Olinda prevê apenas a sistematização de dados e informações, 
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não fornecendo nenhuma informação adicional sobre esse processo. Portanto, 

recomenda-se que o PG-Olinda inclua em seu escopo tanto o Sistema de Gestão 

da Informação quanto os demais instrumentos de planejamento do Plano de 

Gestão da Conservação sugeridos pela Proposta de Norma, que são: o inventário, 

as análises e os estudos detalhados, e a lista de imóveis protegidos.  

  No Sítio Histórico do Bairro do Recife, já existe um “Centro de 

Documentação” na estrutura organizacional do Escritório do Bairro. Recomenda-

se, então, que esse centro também inclua em suas atribuições a gestão dos 

instrumentos de Planejamento do Plano de Gestão já mencionados no parágrafo 

anterior.  

A utilização sistemática de todas essas informações por parte da equipe que 

elabora o Plano de Gestão da Conservação aumenta a Qualidade do plano, no 

sentido de torná-lo mais completo, mais abrangente, mais fiel à realidade e, 

portanto, mais exeqüível e viável, o que contribui, substancialmente, para o seu 

sucesso e para a decorrente satisfação daqueles que usufruem o sítio histórico. 

 

[2.1.7] Ações de Conservação 

 Nem o PG-Olinda, nem a gestão atual do Sítio Histórico do Bairro do Recife 

dedicam itens às Ações de Conservação que pretendem utilizar nos Programas e 

Projetos de Conservação. Uma conseqüência da falta de preocupação com as 

Ações de Conservação pode ser vista no Sítio Histórico do Bairro do Recife. O 

levantamento da situação atual do sistema de gestão constatou que “o plano de 

revitalização não está seguindo critérios de ‘restauração científica’ estabelecidas 

pelas normas internacionais. São utilizados processos que mantém a volumetria, a 

fachada, e o tipo de cobertura tradicionais” (CECI, 2004, p. 28), mas que são 

definidos de acordo com os propósitos e os recursos dos proprietários e 

investidores dos imóveis. Dessa maneira, há o risco do sítio perder, gradualmente, 

sua estrutura histórica, o que configura um grande risco para o sítio, uma vez que 

ela fundamenta e justifica a escolha do tipo de ação a ser executada no sítio 

histórico. Portanto, recomenda-se que as Unidades Gestoras levem em 

consideração os requisitos de Qualidade durante a elaboração dos Programas e 

Projetos de Conservação contidos em seus Planos de Gestão da Conservação. 
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[2.1.8] Elaboração e Aprovação do Plano de Gestão da Conservação 

 Esse item orienta a forma como um Plano de Gestão da Conservação deve ser 

elaborado e aprovado. É importante destacar que a execução de cada uma das 

quatro etapas de elaboração, que são: construção do conceito, estudos de 

exeqüibilidade, desenho e custo detalhado, e aprovação fiscal e programação, não 

deve acontecer de forma simultânea, pelo contrário, uma etapa depende da 

aprovação da anterior e assim sucessivamente. Logo, se um item pertencente à 

etapa 2 for reprovado as etapas 3 e 4 não terão que ser refeitas. Isso evita o 

retrabalho e diminui os custos, não impedindo que tenham ocorrido discussões 

sobre as mesmas. Essas recomendações servem tanto para o caso do Sítio 

Histórico de Olinda quanto para o do Bairro do Recife, pois ambos podem ter 

elaborado seus sistemas dessa maneira, porém esse procedimento não foi 

registrado. O registro desse procedimento não precisa estar presente no Plano de 

Gestão da Conservação, mas sim nos Procedimentos de Gestão da Conservação, 

mais especificamente no “Manual da Qualidade da Gestão da Conservação”. 

 

[2.2] Etapa de Implementação 

 
 O PG-Olinda prevê a elaboração dessa etapa, que naturalmente, contém 

atividades bastante complexas: o desenrolar dos Projetos e Ações de Conservação, 

anteriormente planejados, a utilização dos recursos, e a produção dos resultados. 

Ele trata da etapa da implantação do sistema e da adaptação da estrutura atual, por 

meio de quatro tópicos: política institucional, social, legal e financeira, com seus 

subitens. Porém não fornece mais detalhes, nem explicações acerca desses 

tópicos. Dessa maneira, recomenda-se à SEPACC que ela realize a 

implementação sob condições controladas96. O objetivo de se controlar a 

implementação é que todo o esforço de elaboração do Plano de Gestão da 

Conservação não se perca durante sua implementação, pois é natural que, quando 

se enfrente as dificuldades que a realidade apresenta o ritmo de produção diminua. 

                                                 
96 As condições controladas devem incluir: 

 a disponibilidade de informações que descrevam as características da Gestão da Conservação; 
 a disponibilidade de instruções de trabalho; 
 o uso de equipamento adequado; 
 a disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição; 
 a implementação das tarefas de medição e monitoramento, para isso a Unidade Gestora deve estabelecer quais os 

indicadores serão medidos, e como eles serão medidos.      
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É preciso, então, ter dados confiáveis para se prever determinadas situações, e 

para evitar surpresas que possam trazer perdas durante esse processo. 

O PG-Olinda dedica um de seus itens, chamado de “Acompanhamento do 

Sistema”, à apresentação de um indicador de desempenho do plano97. Esse fato 

demonstra um aspecto bastante positivo do PG-Olinda, pois através dele revela-se 

preocupação com as fases que sucedem o esforço da implementação; portanto, 

recomenda-se à SEPACC que controle os outros aspectos relativos às atividades 

dessa etapa, criando outros indicadores de desempenho. 

Segundo o levantamento da situação atual da gestão do Sítio Histórico do 

Bairro do Recife, não existem indicadores de desempenho que monitorem as 

etapas posteriores à implantação de um Plano de Conservação, dessa maneira, 

recomenda-se ao Escritório do Bairro que ele controle todos os aspectos relativos 

à etapa de implementação para que, como foi mencionado, surpresas e desgastes 

sejam evitados durante essa etapa, contribuindo para garantir, que os bens 

patrimoniais recebidos por essa geração sejam transmitidos às próximas gerações 

sem sofrer perdas. 

 

[2.3] Etapa de Avaliação e Replanejamento 

 Nem o PG-Olinda, nem o sistema de gestão do Sítio Histórico do Bairro do 

Recife abordam a avaliação, nem o replanejamento da gestão. Um possível motivo 

para isso é o fato da SEPACC não possuir um sistema estruturado, e sofisticado 

como o proposto pela Proposta de Norma. Dessa maneira, recomenda-se à 

SEPACC e ao Escritório do Bairro, que passem a considerar essas etapas, pois os 

benefícios da imparcialidade das opiniões de Auditores Externos e os ajustes 

permitidos pela etapa de replanejamento podem diminuir perdas, e aumentar a 

eficácia do sistema de gestão da Conservação. 

 

Item [3] da Proposta de Norma  
Requisitos de Qualidade para Procedimentos de Gestão da Conservação 

 

[3.1] Responsabilidades da Unidade Gestora 
                                                 
97 Esse indicador de desempenho pretende monitorar o desempenho do PG-Olinda através da medição 
da inadimplência da pagamento do IPTU dos imóveis pertencentes ao sítio histórico em estudo (CECI, 
2002). 
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[3.1.1] Responsabilidades da Coordenação Executiva 

O PG-Olinda não aborda a questão das responsabilidades da Coordenação 

Executiva da Unidade Gestora, ela apenas define as características, o caráter e as 

atribuições que a GECI deve ter. O mesmo ocorre no Sítio Histórico do Bairro do 

Recife, na situação atual de sua gestão, apenas as tarefas principais do Escritório 

do Bairro, são definidas. A Proposta de Norma define como responsabilidades da 

Coordenação Executiva ações que estão mais relacionadas ao caráter estratégico 

da decisão por implantar ou aprimorar um Sistema de Gestão da Conservação 

certificável num sítio histórico. Essas ações98 têm como objetivo estabelecer um 

clima de compromisso e de confiança na equipe, para que ela tenha condições de 

superar os desafios da implantação de um sistema que envolve a gestão de bens 

cuja ausência na sociedade pode trazer conseqüências irreparáveis. Vale salientar 

que um aspecto de natureza tão sutil como esse, pode ter sua importância 

diminuída diante da situação de “inércia” em que se encontra a gestão da maioria 

dos sítios históricos do Brasil99. Essa situação possivelmente é causada pela 

falência econômico-financeira do sistema público, e também pela descontinuidade 

das ações que qualquer órgão público brasileiro enfrenta. 

 

[3.1.2] Estrutura Organizacional 

A Proposta de Norma diz que a Unidade Gestora deve estabelecer uma 

estrutura e uma hierarquia organizacional, onde deverão estar presentes e locados 

seus grupos de trabalho. O PG-Olinda preenche esse aspecto satisfatoriamente na 

medida em que apresenta organogramas onde estão presentes tanto a estrutura 

organizacional da Unidade Gestora, como a composição e as diretrizes de cada 

componente dessa estrutura. No entanto, as funções, responsabilidades e 

autoridades precisam ficar mais claras e precisam ser documentadas. Já a situação 

atual da gestão do Sítio Histórico do Bairro do Recife não é a mesma. Apesar de 

possuir uma estrutura organizacional definida, um dos grandes entraves da gestão 

desse sítio, segundo o SG-Recife, é a necessidade do redesenho institucional do 

                                                 
98 Ver item [3.1.1] da Proposta de Norma. 
99 Os casos dos sítios históricos de Olinda e do Bairro do Recife podem representar o caso dos sítios 
históricos reconhecidos da maioria das cidades brasileiras, na medida em que são alvo de esforços 
federais, estaduais e municipais, assim como outros sítios históricos brasileiros. 
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Escritório do Bairro na direção de uma atuação mais eficiente e dinâmica. Hoje, o 

Escritório do Bairro enfrenta um quadro de fragilidade interna e externa, com 

atribuições confusas, sem autonomia política e financeira, sem papel propositivo, 

apenas articulador, e com dificuldades de operacionalizar as demandas da área 

junto a outras instituições municipais, o que pode ser reflexo da pouca vinculação 

do programa de revitalização do bairro aos demais programas da área, problema 

que, por sua vez, pode ter origem no fato desse programa não ser prioridade para a 

Administração Municipal.   

A ação de documentar as informações referentes à estrutura organizacional 

pode, a princípio, demandar tempo, porém nela há, pelo menos, duas vantagens 

que são valorizadas dentro de um sistema de gestão baseado no conceito da 

Qualidade: ela economiza tempo no treinamento de pessoal, bem como deixa 

claro para toda a equipe o que vai ser cobrado dela. Essa vantagem contribui para 

combater a descontinuidade das ações e a falta de agilidade, características do 

“modo público” de gerir.  

Outro ponto sobre a Estrutura Organizacional que não é abordado nem pela 

PG-Olinda, nem pela gestão atual do Bairro do Recife, está relacionado à criação 

da Comissão Local. Atualmente, no Sítio Histórico do Bairro do Recife não há a 

presença de uma Comissão Local, apesar da Unidade Gestora considerar a 

comunidade do bairro como um dos atores. Também não há nenhum outro canal 

de comunicação entre a comunidade e o Escritório do Bairro. Recomenda-se, 

então, que essa Comissão Local seja criada. Já o PG-Olinda estabelece que a 

comunicação entre a Unidade Gestora e a comunidade do sítio histórico se dará 

através do Ombudsman, e a representação no Conselho se dará por meio de um 

representante eleito do Orçamento Participativo100 e por representantes da 

sociedade civil os quais não foram definidos. Porém, na visão da Proposta de 

Norma, a Comissão Local seria uma representação mais direta da comunidade, a 

qual conhece e convive mais de perto com os problemas e com os benefícios que a 

área a ser Conservada pode oferecer, podendo, inclusive, contribuir com seu 

                                                 
100 Orçamento Participativo é um programa regulamentado, cuja metodologia é definida por cada 
município. Segundo a metodologia adotada no Município do Recife, o programa do Orçamento 
Participativo permite que a população defina e acompanhe as ações prioritárias para cada microregião 
(VILAÇA, 2004). 
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conhecimento para uma gestão mais equilibrada na medida em que suas demandas 

fossem ouvidas e consideradas. 

Outro ponto importante é o que trata do Conselho Gestor. No caso do Sítio 

Histórico de Olinda, ele se chama “Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio” e existe desde 1982, e trata, especificamente, das demandas do sítio 

histórico. Porém, recomenda-se à SEPACC que ela amplie a participação da 

comunidade nesse Conselho. No caso do Sítio Histórico do Bairro do Recife, 

atualmente, o único conselho que trata dessas questões urbanas da cidade é o 

CDU, que trata das questões polêmicas de toda a cidade, não sendo específico 

para áreas históricas. Sendo assim, recomenda-se ao Escritório do Bairro, que crie 

um Conselho Gestor de modo que ele seja, de fato, um conjunto equilibrado de 

forças originadas dos setores que compõem o conjunto de atores envolvidos, que 

tenha caráter consultivo e, também, deliberativo.  

 

[3.1.3] Comunicação Interna e Externa 

O PG-Olinda não prevê nenhum procedimento que torne a comunicação 

interna eficaz, o mesmo ocorre na atual gestão do Sítio Histórico do Bairro do 

Recife, apesar de procedimentos relativos ao estabelecimento de reuniões 

periódicas para atualização e para a discussão sobre a melhoria contínua serem 

imprescindíveis num sistema de gestão da Conservação. Dessa maneira, 

recomenda-se à SEPACC e ao Escritório do Bairro que disponibilizem canais de 

comunicação rápidos e eficientes para seus diversos grupos de trabalho, bem 

como estabeleçam reuniões periódicas entre esses grupos de trabalho. Sem uma 

comunicação interna eficiente, a melhoria contínua do sistema de gestão da 

Conservação fica seriamente prejudicada, as menores conseqüências disso são a 

diminuição da agilidade na resolução das questões que diariamente estão 

presentes na gestão de qualquer sítio histórico, e o retrabalho. 

  A comunicação externa pode ser considerada é um dos principais itens da 

Proposta de Norma, uma vez que é ela que possibilita que se conheça a opinião do 

cliente do sítio histórico, ou seja, através dela é possível medir sua satisfação. Isso 

se dá por meio da utilização de técnicas de pesquisa, da consideração dos 

resultados dessas pesquisas durante a Gestão da Conservação; do estabelecimento, 

e do apoio, tanto à realização de reuniões públicas, quanto à criação de canais e de 

instrumentos de comunicação como rádios comunitárias, jornais locais, panfletos, 
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cartilhas, etc., com o objetivo de aumentar a simpatia da sociedade com relação à 

Gestão da Conservação, para que ela se interesse pelo assunto, compreenda a 

necessidade das intervenções e se torne uma das bases de apoio. O PG-Olinda 

prevê apenas a assessoria de um Ombudsman, o sistema de gestão atual do Sítio 

Histórico do Bairro do Recife nem isso, inclusive um dos problemas detectados 

pelo levantamento da situação atual da gestão desse sítio histórico é a dificuldade 

que o Escritório do Bairro tem em identificar alguns interlocutores, a maioria 

deles são proprietários de imóveis históricos que estão em situação de risco. O 

Ombudsman estaria... 

“em constante contato com a comunidade filtrando e canalizando para os 

setores interessados as mais diversas solicitações dos moradores, usuários, 

proprietário e inquilinos do Sítio Histórico de Olinda” (CECI, 2002, p. 28).  

No entanto, apenas essa via de comunicação externa não é suficiente para que o 

sistema de gestão da Conservação atinja seus objetivos e metas. Recomenda-se, 

então, que Unidades Gestoras dos dois sítios históricos em estudo estabeleçam 

canais de comunicação para obtenção e distribuição de suas informações, como as 

citadas acima. Nesse sentido, a divulgação dos resultados intermediários do 

processo de gestão e dos avanços obtidos, bem como a sinalização das tendências 

de gestão para a área podem, além de tornar a gestão cada vez mais transparente 

para a população, atrair investidores para a área. E ainda, criar uma outra 

dimensão de troca de informações onde se estabeleçam e se mantenham vínculos 

com instituições que produzam conhecimento no campo da Conservação do 

Patrimônio Cultural. O objetivo é instaurar uma troca constante de informações e 

experiências e de idéias por todas as vias possíveis, inclusive entre governos 

locais. Assim, as Unidades Gestoras estariam estabelecendo um caminho de mão 

dupla para a informação, pois em uma direção, as informações geradas no sítio 

histórico seriam divulgadas e compartilhadas tanto com a comunidade que deve 

estar a par das mudanças que podem atingir seu cotidiano, quanto com as 

Unidades Gestoras de outros sítios históricos; e na outra direção, as equipes da 

SEPACC e do Escritório do Bairro estariam em constante contato com aqueles 

que produzem o conhecimento que embasa as ações executadas dentro do sítio 

histórico. Essa troca é vital para um sistema de gestão que tem a melhoria 

contínua como fundamento. 
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[3.1.4] Análise Crítica pela Coordenação Executiva 

Em um sistema de gestão da Conservação baseado no Modelo CECI, que é o 

caso do Sítio Histórico de Olinda, e, também, do Sítio Histórico do Bairro do 

Recife, há uma mecânica que possibilita, de certa forma, uma análise crítica das 

ações, que é a retroalimentação do sistema com os resultados das outras atividades 

de gestão. Porém, elas não são feitas a intervalos planejados, para que sejam 

avaliadas as oportunidades de melhoria dentro do sistema de gestão da 

Conservação, e para que fiquem asseguradas a sua contínua pertinência, 

adequação e eficácia. Portanto, recomenda-se à SEPACC que implante o 

procedimento de análise crítica em seu sistema de gestão da Conservação. 

 

[3.1.5] Negociação 

 O PG-Olinda é bastante explícito quanto à adoção dessa tarefa de gestão 

quando diz: 

“a tarefa de negociação será realizada de modo constante e sistemático, 

mantendo os diversos atores envolvidos em comunicação. Será a ‘seiva’ que 

alimentará este organismo nos diferentes níveis, de forma a garantir 

transparência e credibilidade” (CECI, 2002, p. 31) 

 No sistema de gestão atual do Sítio Histórico do Bairro do Recife, a tarefa de 

negociação se tornou, na prática, a única atribuição desempenhada pelo Escritório 

do Bairro. Mesmo assim, os resultados esperados não são obtidos101, ou seja, a 

desarticulação entre os atores é maior que o poder de negociação que essa 

Unidade Gestora possui. Recomenda-se, então, que o Escritório do Bairro 

introduza essa tarefa no seu Plano de Gestão da Conservação, dentro do mesmo 

espírito que ela possui no PG-Olinda. 

 

[3.2] Gestão da Documentação 
 

Essa questão da documentação, exigida pelas normas certificáveis, gera certa 

polêmica, inclusive, foi um dos pontos mais discutidos na ocasião da revisão da 

Norma NBR ISO 9001, no ano de 2000. O fato é que a exigência de muitos 

documentos e do ato de documentar grande parte das atividades pode gerar uma 

                                                 
101 Ver Anexo I – Lista de Problemas de Articulação na Gestão do Sítio Histórico do Bairro do Recife. 
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certa “burocratização” das ações dentro de um processo de gestão. Contudo, o 

viés negativo em que o termo “burocracia” é colocado, muitas vezes, está ligado à 

maneira ineficiente com que as ações são executadas nas Unidades Gestoras, 

inclusive, porque não se têm parâmetros nem modelos de como se executar tais 

ações de uma maneira mais eficiente e eficaz (VALLS, 2003).  

Está explícito na Proposta de Norma que o ato de documentar os 

procedimentos deve respeitar, o porte, a complexidade e a natureza das ações 

desempenhadas pelas organizações, mas, sobretudo, deve respeitar a cultura da 

mesma, para que seu desempenho não seja prejudicado pelo excesso de passos até 

a chegada ao objetivo da ação. No caso da atividade da organização ser de 

natureza tão simples que um detalhamento desse tipo torna-se desnecessário. Uma 

outra questão que se coloca com relação ao ato de documentar é o fato de que, 

dependendo de como ela for encarada pela Unidade Gestora, e pelo responsável 

pela ação, o parâmetro criado pode restringir a ação do executor no que diz 

respeito à seu potencial criativo, pois ele pode, ao invés de procurar uma maneira 

melhor (mais eficiente, mais criativa, mais econômica, mais rápida, mais fácil) ele 

pode, simplesmente, seguir o que lhe foi apresentado, se preocupando apenas em 

obedecer o manual que lhe foi entregue. É por essa razão que é necessário que os 

sistemas onde a documentação é importante, como nos sistemas certificáveis102, 

sejam fundamentados na melhoria contínua, pois é no espaço da discussão sobre a 

melhoria contínua, existente nesses sistemas, que as contribuições dos que 

executam as ações, as quais podem ser incorporadas aos manuais de 

procedimentos são apresentadas. 

Segundo entrevista com o coordenador da gestão do Sítio Histórico de Olinda 

sobre a gestão desse sítio, não existem parâmetros ou procedimentos 

documentados. Assim, quando um membro da equipe recebe uma nova tarefa, ele 

cria sua maneira de executá-la, muitas vezes ignorando esforços anteriores feitos 

por parte de outros membros, que já haviam executado a mesma tarefa, mas que 

não a documentaram. Isso faz com que haja perda e retrabalho, o que aumenta a 

ineficiência do sistema e, conseqüentemente, diminui a satisfação do cliente do 

sítio histórico e a Qualidade do sistema. Supõe-se que o mesmo ocorra no 

                                                 
102 Em sistemas de gestão certificáveis os documentos e o ato de documentar são importantes uma vez 
que a criação de parâmetros é que possibilita uma avaliação crítica, posteriormente, uma análise 
quanto á conformidade, e em seguida, a certificação. 
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Escritório do Bairro, uma vez que se ele possuísse procedimentos documentados, 

esse fato mereceria destaque no levantamento da situação atual da gestão do sítio 

histórico. Portanto, como nem o PG-Olinda nem a gestão atual do Sítio Histórico 

do Bairro do Recife se basearam na melhoria contínua, nem nos requisitos da 

Qualidade, muito menos é um sistema certificável, é natural que eles não 

contemplem a questão da gestão da documentação. Assim, recomenda-se que a 

gestão da sua documentação se estruture em um Manual de Gestão da Qualidade, 

cuja estrutura está descrita no item [3.2.1] da Proposta de Norma (PINA, 2004). 

 

 

[3.3] Gestão de Recursos 
 

[3.3.1] Gestão dos Recursos Financeiros 

O item mais importante dentre os requisitos da Qualidade apresentados pela 

Proposta de Norma com relação aos recursos financeiros é o Fundo de 

Preservação. Ele não poderia deixar de ser citado num plano de gestão da 

Conservação, como é o PG-Olinda, onde ele se chama “Fundo de Preservação”, 

nem em um sistema de gestão operante como é o caso do Sítio Histórico do Bairro 

do Recife, onde ele é chamado de “Fundo de Revitalização”. Ele é o responsável 

pela arrecadação dos recursos, sendo gerido de maneira articulada, pela Unidade 

Gestora e pelo Conselho Gestor. O PG-Olinda menciona a presença desse fundo, 

porém não detalha nenhuma informação sobre as fontes que o alimentarão, 

portanto, recomenda-se à SEPACC que o faça. Recomenda-se também, que os 

caminhos percorridos por esses recursos estejam claros, que seja feita a 

regulamentação do mesmo, para que, assim, ele possa, de fato, operar. O mesmo 

pode ser recomendado ao Escritório do Bairro uma vez que seus problemas são os 

mesmos. Afinal, de acordo com o histórico da gestão dos dois sítios históricos em 

análise, percebe-se que a inoperância do fundo é recorrente. Fato que pode 

explicar, em parte, a situação em que se encontra a gestão desses sítios103, os quais 

também têm deficiências quanto às questões infra-estruturais. 

 
                                                 
103 É preciso lembrar que a comparação para adequação dos sistemas não está tendo como parâmetro 
a situação atual do Sítio Histórico de Olinda, mas sim o PG-Olinda, que por sua vez se baseia na 
realidade. 



 

 

184

[3.3.2] Gestão dos Recursos Humanos 

Segundo a Proposta de Norma, a conscientização dos recursos humanos é a 

mais importante arma contra as ameaças que um sítio histórico pode sofrer, uma 

vez que somente a compreensão por parte da população é capaz de barrar a 

degradação, a poluição, o abandono, e o urbanismo destruidor e homogeneizador, 

entre outros absurdos permitidos pelas autoridades que insistem em ignorar que os 

recursos patrimoniais são detentores de valores insubstituíveis. A presença desses 

valores é capaz de evitar conflitos, integrar classes e ainda ser uma fonte de 

recursos para a população que o conserva. Sendo assim, esse item é abordado pela 

Proposta de Norma de maneira abrangente e completa. Certamente, sua 

abordagem vai além do que fazem o PG-Olinda e a gestão atual do Sítio Histórico 

do Bairro do Recife. 

O PG-Olinda prevê como uma das atribuições da Diretoria de Planejamento e 

Projetos, a capacitação e o treinamento da equipe por meio de orientação para 

fiscais, técnicos em manutenção e monitoramento, além da educação patrimonial, 

através da “elaboração de um programa de conscientização dos atributos e valores 

do sítio histórico de Olinda e das responsabilidades de todos os atores envolvidos” 

(CECI, 2002, p.32). Já na gestão atual do Sítio Histórico do Bairro do Recife isso 

não ocorre. Na verdade, esse problema nem é detectado pelo levantamento da 

situação atual da gestão desse sítio.  

No caso da educação patrimonial para a comunidade, o PG-Olinda previu 

apenas cartilhas para moradores, campanhas educativas para escolas, oficinas de 

sensibilização da importância do sítio histórico e concursos de slogans, de 

redação, de artes plásticas e de música, e o Escritório do Bairro não previu 

qualquer ação relativa a esse assunto, apenas considerou a falta de continuidade 

nas ações de educação patrimonial como um problema. Dessa maneira, 

recomenda-se que as Unidades Gestoras estimulem a tomada de consciência sobre 

os valores do sítio histórico através de uma comunicação externa eficiente e 

eficaz, e da implantação de programas de educação patrimonial em todos os níveis 

de Educação, desde o escolar, passando pelo pós-escolar, até o universitário. 

A equipe de trabalho da GECI, provavelmente, seria composta pela equipe da 

SEPACC. E o mesmo aconteceu com o Escritório do Bairro, cuja equipe é 

formada por funcionários remanejados da URB. Recomenda-se, então, que seja 

estimulado o treinamento, a capacitação e a atualização do pessoal, para que haja 
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conscientização sobre a pertinência e a importância das suas atividades, bem 

como sobre às conseqüências da inobservância de determinados procedimentos do 

seu trabalho e, assim, essa consciência seja disseminada no trabalho diário.  

Como já foi explicitado anteriormente, nos seus respectivos itens, porém numa 

perspectiva menos voltada para a gestão dos recursos humanos, recomenda-se que 

as Unidades Gestoras estimulem a permuta internacional de conhecimentos e a 

troca de experiência internacionais (item [3.1.3] da Proposta de Norma), que 

documentem as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos 

que afetam a Qualidade na gestão da Conservação (item [3.1.2] da Proposta de 

Norma), e que estabeleçam e mantenham os registros sobre educação patrimonial, 

treinamentos, habilidades e experiências ocorridas dentro dos sítios históricos 

(item [3.2.1] da Proposta de Norma). Finalmente, recomenda-se também que as 

Unidades Gestoras determinem, forneçam e mantenham tanto a infra-estrutura, 

quanto as condições de trabalho necessárias para alcançar os Objetivos da 

Conservação.  

Sem o cumprimento de todos esses requisitos de Qualidade é muito difícil que 

um sistema de gestão da Conservação tenha êxito, pois uma equipe bem 

selecionada, bem treinada é algo indispensável dentro de qualquer sistema de 

gestão em que exista análise crítica e melhoria contínua. Nesse caso, nem mesmo 

a alta tecnologia disponível, na atualidade, poderia competir com o poder das 

soluções criativas e das análises multidisciplinares e subjetivas que o homem é 

capaz de fazer. Diante desse raciocínio, e com base na realidade do setor público 

brasileiro, é possível pensar na falta de gestão dos recursos humanos como uma 

das causas para o insucesso de tantos projetos de Conservação implantados no 

Brasil. É preciso destacar também que pensar na gestão dos recursos humanos 

como um requisito de Qualidade, com tal profundidade e com tantas interfaces 

com a gestão do sítio histórico é uma visão inovadora que promete gerar reflexos 

bastante positivos nos sistemas de gestão que o incluírem devido à sua 

importância já mencionada. 

 

[3.4] Monitoramento, Análise e Melhoria 
 

[3.4.1] Monitoramento e Controle 
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O PG-Olinda prevê que a Coordenação Executiva da GECI tenha como uma de 

suas atribuições monitorar e controlar a gestão, porém a proposta não detalha essa 

tarefa, nem mesmo menciona um ponto de controle. Talvez porque o 

detalhamento dessa atividade seja de responsabilidade dos procedimentos de 

gestão, que não foram incluídos nesse plano de gestão. A Proposta de Norma 

recomenda para esse item que existam pelo menos dois pontos de controle: a 

satisfação do cliente e as auditorias internas, pois esses são, particularmente, 

importantes em sistemas de gestão baseados na Qualidade. O PG-Olinda não 

prevê o monitoramento de nenhum dos dois pontos de controle. No caso do Sítio 

Histórico do Bairro do Recife, o levantamento da situação atual da gestão afirma 

que: 

“não há uma sistemática de monitoramento formal das atividades. 

São realizados levantamentos de campo periódicos e específicos das 

necessidades, os quais são encaminhados para os órgãos municipais 

competentes” (CECI, 2004, p.26).  

A medição e o monitoramento alimentam um sistema de gestão baseado na 

melhoria contínua, pois são informações colhidas em determinados pontos de 

controle que possibilitarão leituras, interpretações, análises, recomendações, 

mudanças, etc. Portanto, recomenda-se à SEPACC e, também, ao Escritório do 

Bairro que monitore pelo menos esses dois pontos de controle, planejando um 

programa de auditorias. Dessa maneira, no momento da análise crítica, não se 

estará ignorando os avanços alcançados anteriormente, nem as experiências 

obtidas com os fracassos.  

 Já no caso do Sítio Histórico do Bairro do Recife o sistema de gestão adotado 

está baseado em experiências de gestão da Conservação que o antecederam. 

Portanto, a situação é mais grave, uma vez que não há um sistema de gestão que 

seja retroalimentado, com tarefas de gestão funcionando simultaneamente. 

Recomenda-se então à Unidade Gestora desse sítio que providencie a inclusão 

desse procedimento em seu sistema de gestão.  

 

[3.4.2] Análise de Dados 

 Esse procedimento está previsto no PG-Olinda na medida em que esse plano 

está fundamentado no Modelo CECI, que possui a tarefa de Análise e Avaliação. 
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Porém, recomenda-se que ele seja reestruturado e passe a atender aos requisitos de 

Qualidade da Proposta de Norma.  

Já no sistema de gestão que opera no Sítio Histórico do Bairro do Recife, esse 

procedimento não é abordado. Logo, recomenda-se que o Escritório do Bairro 

introduza-o no sistema para que seja possível a adequação dos sistemas de gestão 

da Conservação. 

 

[3.4.3] Melhoria 

 O PG-Olinda já possui a mecânica de retroalimentação do sistema e, também, a 

tarefa de Análise de Avaliação, recomenda-se, então, que a SEPACC em seu 

Plano de Gestão da Conservação, introduza o procedimento de melhoria contínua 

nos moldes da Proposta de Norma. 

 Com relação a esse procedimento no sistema de gestão atual do Sitio Histórico 

do Bairro do Recife é possível dizer que ele também não existe; no entanto, lá, a 

situação é ainda mais grave, pois, como já foi mencionado, ele não está baseado 

no Modelo CECI, não possuindo então, a tarefa de Análise e Avaliação acima 

citada. A recomendação é que esse sistema de gestão se baseie num modelo de 

gestão que considere essa tarefa e esse procedimento. 

A Proposta de Norma prevê três tipos de melhoria possíveis de serem 

realizadas dentro de um processo de gestão da Conservação. A primeira é a 

melhoria contínua, principal fundamento dos sistemas de gestão baseados na 

Qualidade, e que, portanto, deve ser introduzida tanto no PG-Olinda quanto no 

sistema de gestão atual do Bairro do Recife. Pois, do contrário, falhas, 

desperdícios, perdas, retrabalho, vão continuar ocorrendo até que esse ciclo de 

ineficiência seja interrompido. A segunda melhoria se dá através de ações que 

visam a correção e a prevenção de uma não-conformidade do processo de gestão, 

que só podem existir se houver análise crítica dos dados, os quais devem ser 

registrados e monitorados, como foi visto no item [3.4.3], deste capítulo. O PG-

Olinda e o sistema atual de gestão do Bairro do Recife não citam esse item, devem 

portando, fazê-lo. E, finalmente, a terceira forma de melhoria é a manutenção, o 

PG-Olinda prevê o desenvolvimento de um programa de incentivos à manutenção, 

junto à Diretoria de Planejamento e de Projetos, da GECI, com vistas à redução 

das necessidades de novos investimentos para a recuperação de bens. Já o 

levantamento da atual gestão da Conservação do Sítio Histórico do Bairro do 
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Recife, aponta o acompanhamento de obras, da manutenção e de melhorias, como 

uma das tarefas do Escritório do Bairro, sem nenhum outro detalhamento dessa 

atividade. Recomenda-se, então, às duas Unidades Gestoras citadas, que instituam 

programas de manutenção, inclusive manutenção preventiva, e que fundamentem-

nos na Proposta de Norma. 

 

 

 

 

[3.5] Ameaças 
 

[3.5.1] Visitantes 

[3.5.2] Elementos Desconfiguradores da Paisagem  

[3.5.3] Vandalismo e Roubo 

 

O PG-Olinda informa que os planos de gestão setoriais fazem referências à 

preocupação e ao controle com relação ás seguintes ameaças: visitantes, 

elementos desconfiguradores da paisagem, vandalismo e roubo. Mesmo assim, 

recomenda-se à SEPACC que esses aspectos, que ameaçam a integridade e a 

autenticidade do sítio histórico, sejam tratados de forma controlada. Isso é feito na 

medida em que os procedimentos sugeridos pela Proposta de Norma são adotados. 

No caso do Sítio Histórico do Bairro do Recife, é possível dizer que esses 

aspectos são tratados de forma tímida, descontínua e incompleta. Portanto 

recomenda-se ao Escritório do Bairro que adote as recomendações da Proposta de 

Norma relativas a esse procedimento. 

  

[3.5.4] Risco de Acidentes 

 A Proposta de Norma teve o cuidado de fazer recomendações distintas para o 

que é considerado ameaça e o que é considerado acidente, pois mesmo que esses 

dois fenômenos possam ter as mesmas conseqüências, geralmente eles não têm as 

mesmas causas. A diferença entre esses fenômenos está basicamente no fato de se 

poder prever as conseqüências de uma ameaça, o que não ocorre na maioria dos 

acidentes. Se a ocorrência de ambos os fenômenos não puder ser evitada, deve-se 
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se ter planos específicos e testados para as ações corretivas, como recomenda a 

Proposta de Norma.  

  Tanto o PG-Olinda quanto a gestão atual do Sítio Histórico do Bairro do Recife 

tiveram uma iniciativa bastante positiva, e inédita em sítios históricos brasileiros. 

Para Olinda, está previsto no PG-Olinda um plano de gestão setorial totalmente 

dedicado à gestão do risco. Já para o Sítio Histórico do Bairro do Recife, esse 

plano é desenvolvido pelo “Grupo de Trabalho de Gestão de Risco”, que já opera 

no sítio. Assim, cabe apenas ajustá-los aos requisitos de Qualidade da Proposta de 

Norma. 

 

5.4.4 Conclusões 

 

Após a comparação para adequação dos sistemas de gestão da Conservação no caso do 

Sítio Histórico de Olinda, é possível concluir que o PG-Olinda, definitivamente, não aborda 

todos os aspectos necessários à construção de um sistema de gestão da Conservação, 

sobretudo, no que diz respeito aos Procedimentos e ao Plano de Gestão da Conservação. 

Porém, inclui em suas ações alguns avanços consideráveis, como: a revisão da composição e 

das atribuições do Conselho de Preservação; a regulamentação do Fundo de Preservação; a 

reestruturação organizacional da SEPACC, com a criação da GECI, com suas áreas de 

concentração e seus grupos de trabalho, os quais introduzem, no seu elenco de 

responsabilidades e atribuições, atividades antes não abordadas como, por exemplo, a gestão 

do risco.  

Apesar do PG-Olinda basear sua atuação no Modelo CECI, e na ênfase à tarefa de 

negociação, ele não considera a questão da melhoria contínua dos procedimentos de gestão, o 

que não coopera para a construção de um plano de gestão da Conservação eficiente e eficaz. 

Existe no PG-Olinda a preocupação com a transição entre os sistemas de gestão e com 

a continuidade do sistema adaptado, que pode ser percebida através do fato dela dedicar um 

item à implantação e adaptação da estrutura atual ao proposto, e outro ao acompanhamento do 

sistema implementado. A abordagem desses aspectos configura uma atitude bastante positiva 

e inovadora por parte do PG-Olinda, dentro do cenário brasileiro da gestão da Conservação. 

O exercício de comparação entre a Proposta de Norma e o sistema de gestão atual do 

Sítio Histórico do Bairro do Recife evidenciou, por um lado, várias lacunas, as quais foram 

apresentadas na medida em que cada item da norma foi sendo discutido, durante a 

comparação, e, por outro, alguns entraves à gestão da Conservação existentes no sistema de 
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gestão desse sítio. O primeiro entrave identificado foi a desvalorização estética ambiental e 

econômica do bairro, fenômeno que dificulta a chegada de novos investimentos. Outro 

entrave é a falta de articulação entre os diversos órgãos, fato que dificulta a comunicação, 

diminui a agilidade das decisões e frustra os clientes do sítio, que querem ter suas demandas 

resolvidas. No entanto, o principal entrave é o conflito de articulação existente entre os 

setores público e privado. De um lado está o Escritório do Bairro, apenas articulando as várias 

esferas de poder, sem mais desempenhar um papel propositivo; e do outro, a iniciativa privada 

que, por muitas vezes, acaba viabilizando a revitalização do bairro, preenchendo as lacunas 

deixadas pelas deficiências de atuação do Poder Público no âmbito da gestão104. Essa falta de 

articulação também se reflete nos problemas apresentados com relação à infra-estrutura, à 

gestão do turismo e ao meio ambiente, os quais estão elencados no Anexo I deste trabalho. 

Com relação aos entraves, é preciso destacar que a necessidade de renovação do mix funcional 

atrairia novas atividades e ofereceria novos produtos aos visitantes e moradores.  

Em contrapartida, é preciso destacar que, em alguns aspectos, o sistema de gestão 

implantado no Sítio Histórico do Bairro do Recife é inovador, o que demonstra, em certa 

medida, a utilização de fatores convergentes entre a abordagem da Conservação e os 

princípios de Eficiência e Eficácia. Um deles é o fato de, desde 1986, ter uma Unidade 

Gestora, atuando no sítio. Embora a atuação do Escritório do Bairro venha enfrentando 

dificuldades os benefícios de sua existência e de sua localização dentro do sítio histórico, são 

indiscutíveis. Esses benefícios vão desde facilidades logísticas, até a construção de uma 

imagem de Poder Público mais próximo da população. Por outro lado, tudo isso contribui para 

a formação de uma expectativa que o Escritório do Bairro não tem conseguido responder. 

Outro aspecto que demonstra que o sistema de gestão atual tem mérito é o sucesso na atração 

de investimentos públicos e privados para a revitalização do Bairro do Recife. Porém o mais 

importante deles foi o resgate do bairro como referência, simbólica e afetiva da cidade do 

Recife, que fez com que a população se apropriasse daquele espaço, antes esquecido. E, 

conseqüentemente, a transformação do Bairro do Recife, em uma referência turística nacional, 

o que pode significar a vinda de muitas divisas para a cidade.  

Porém, com base nas evidências apresentadas, as quais são frutos da comparação para 

adequação dos sistemas de gestão da Conservação dos dois sítios históricos, o sistema de 

gestão atual do Sítio Histórico do Bairro do Recife ainda está distante do que se espera de um 

sistema de gestão da Conservação certificável e voltado para a Qualidade, apesar das 

                                                 
104 O Porto do Recife e o Porto Digital acabam tendo mais poder de mobilização que a própria Unidade Gestora, 
que é o Escritório do Bairro. 
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convergências acima descritas. Nesse sentido, a implantação de um sistema de gestão 

compatível com a Proposta de Norma poderia contribuir bastante. 

É preciso destacar também que as comparações para adequação dos sistemas de gestão 

da Conservação nos sítios históricos acima citados proporcionaram resultados bastante 

satisfatórios tanto quanto à verificação da operacionalidade da Proposta de Norma quanto à 

viabilidade da implantação de um Sistema de Gestão da Conservação em sítios históricos 

baseado no conceito da Qualidade. Durante o exercício de aplicação da Proposta de Norma 

nesses sítios, foi possível identificar algumas lacunas e falhas na mesma, as quais estão 

listadas abaixo: 

 A Proposta de Norma não especificava como deveria ser a composição do Conselho 

Gestor, nem que ele deveria ser o responsável pela gestão do Fundo de Conservação; 

 O item sobre o Fundo de Conservação foi reescrito de maneira a acrescentar mais 

detalhes quanto aos requisitos para sua regulamentação; 

 O item que falava da garantia da disponibilidade dos recursos necessários ao 

funcionamento do Sistema de Gestão da Conservação deixou de fazer parte do item 

de Estrutura Organizacional e passou a fazer parte do item Responsabilidades da 

Coordenação Executiva; 

 Foi incluído, no item que trata da Gestão da Documentação, um parágrafo que trata 

da importância da desburocratização da documentação; 

 Os resultados da análise crítica seriam comunicados, também, à Comissão Local, 

porém a Proposta de Norma deixou de recomendar esse procedimento, uma vez que 

as informações discutidas e analisadas têm caráter técnico. É necessário comunicar à 

Comissão Local os reflexos das mudanças propostas pela análise crítica, que podem 

ser percebidas no cotidiano da comunidade e essa comunicação pode ser feita pelos 

canais já designados para o contato com ela; 

 O item de requisitos de Qualidade para Ações de Conservação que era parte do item 

que tratava dos instrumentos de planejamento do Plano de Gestão da Conservação 

passou a ser um item independente, porque embora as Ações de Conservação sejam 

instrumentos, elas não são instrumentos de planejamento, mas sim instrumentos que 

viabilizam a execução dos Programas e Projetos de Conservação. 

As soluções para essas falhas e lacunas foram imediatamente incorporadas à Proposta de 

Norma, portanto a versão apresentada no Anexo E deste trabalho contém todas essas 

modificações. 
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6. Conclusões 

 

6.1 Considerações Gerais 
 

Algumas conclusões puderam ser feitas após o término deste trabalho. A primeira 

delas é que, os requisitos geradores de Qualidade num sistema de gestão da Conservação, 

presentes na Proposta de Norma, resultaram coerentes tanto com os requerimentos da 

Conservação Integrada105, quanto com os princípios e elementos da Qualidade106, na medida 

                                                 
105 Ver item 3.3.3 desta Dissertação. 
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em que as lacunas e incoerências identificadas durante a o exercício de aplicação nos sítios 

históricos de Olinda e do Bairro do Recife, foram corrigidas e incorporadas à versão final da 

mesma. Enfim, foi possível introduzir o conceito da Qualidade no campo da Gestão da 

Conservação. 

O fato de ter elaborado uma Proposta de Norma para a gestão que é específica para 

Conservação de sítios históricos pode ser considerado o diferencial promovido por esse 

estudo, o qual pode se converter num benefício para a gestão da Conservação uma vez que 

quando uma Unidade Gestora decidir implantar um sistema de gestão de sítios históricos 

voltado para a Qualidade, ela não terá que recorrer aos requisitos geradores de Qualidade das 

Normas ISO, que de certa forma têm um caráter geral e abrangente por ter que se adaptar às 

mais diversas situações enfrentadas pelas Organizações, mas sim poderá se basear em 

experiências como esta que fundiram os campos de conhecimentos da Gestão da Conservação 

e da Gestão da Qualidade. 

A segunda conclusão é que após a aplicação da Proposta de Norma nos dois sítios 

históricos selecionados foi possível perceber que apesar dos sistemas de gestão avaliados não 

abordarem a grande maioria dos requisitos sugeridos pela Proposta de Norma, tendo, portanto, 

uma gestão de operacionalização é precária que dificilmente resultaria em um processo de 

gestão com Qualidade, é possível afirmar que existem algumas convergências entre esses 

sistemas e os princípios da Qualidade. O “PG-Olinda”, por exemplo, inclui em seu escopo 

ações que demonstram uma tendência à prestação de um serviço eficiente ao seu cliente 

através da ênfase na tarefa da Negociação, e nas tarefas de Monitoramento e Controle. No 

caso do Sítio Histórico do Bairro do Recife, apesar dele possuir mais lacunas que o caso 

anterior, com relação às exigências da Proposta de Norma, o seu sistema de gestão atual 

possui alguns aspectos que merecem destaque, como, por exemplo, o fato de possuir uma 

Unidade Gestora específica para o sítio histórico atuando dentro do sítio há cerca de dez anos, 

o fato de ter tido sucesso na atração de investimentos privados para o sítio, bem como o fato 

de ter resgatado o referido sítio como referência simbólica e afetiva para a cidade do Recife.  

A terceira conclusão é que com base na avaliação dos sistemas de gestão dos dois sítios 

históricos citados, foi possível concluir, que a Proposta de Norma, em sua estrutura interna, é 

viável operacionalmente, ou seja, sua mecânica funciona bem, não há contradições, nem 

repetições. Porém devido á natureza individual desta pesquisa é imprescindível que haja 

outros estudos que dêem continuidade e aprofundamento a ela. 

                                                                                                                                                         
106 Ver item 2.4.2 e item 2.4.3 desta Dissertação. 
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A quarta é que quanto à metodologia utilizada é possível concluir que sua estrutura 

atendeu aos objetivos do trabalho de maneira que não foram feitas alterações durante a 

elaboração da Dissertação. 

  

6.2 Dificuldades Encontradas 
   

Algumas dificuldades significativas foram encontradas durante a elaboração deste 

trabalho. A primeira é que ele é fruto de uma pesquisa individual, não sendo, portanto, a 

maneira ideal de se elaborar uma norma com tal abrangência e complexidade. Essa tarefa, na 

realidade, exigiria, por um lado, um tempo maior para que as idéias estudadas pudessem ser 

maturadas e, por outro, que tivessem ocorrido consultas amplas aos campos de conhecimento 

que fundamentaram este trabalho. 

A segunda está relacionada ao conteúdo do suporte conceitual abordado por esta 

pesquisa. Apesar dele ter sido suficiente para fundamentar as escolhas e ter respondido às 

questões e dúvidas que surgiram ao longo do desenvolvimento do trabalho, três aspectos 

merecem ser mencionados. Por um lado, o campo de estudo da abordagem da Conservação é 

pouco maduro, e controverso. Enfim, não existe um consenso sobre o que é uma “boa” gestão 

de sítios históricos. Por outro lado, apesar da abordagem da Conservação e do conceito da 

Qualidade serem assuntos bastante distintos, foi identificado que os modelos de gestão da 

Conservação elaborados pelo CECI (2002) e por Jokilehto e Feilden (1993) - elaborados em 

função de abordagens distintas daquelas utilizadas pela teoria da Administração de Empresas 

– estão bastante próximos da lógica das Normas ISO. Somente dessa maneira, foi possível 

vislumbrar a conexão entre esses dois campos de conhecimento numa Proposta de Norma. 

Mesmo assim, essa dificuldade não deixou de estar refletida nas várias modificações 

estruturais ocorridas durante o desenvolvimento da versão preliminar da Proposta de Norma, 

até que fosse encontrada uma versão que pudesse comunicar as recomendações da Gestão da 

Conservação, de forma a introduzir procedimentos que gerassem Qualidade no processo de 

gestão, e que pudessem ser aplicados nos sistemas de gestão de sítios históricos selecionados. 

E, finalmente, é preciso destacar a pouco numerosa bibliografia sobre estudos relativos à 

gestão da Conservação, bem como sobre estudos relativos à implantação de sistemas de 

gestão da Conservação em sítios históricos. 

 

6.3 Recomendações  
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Existe, ainda, um longo caminho até que uma Proposta de Norma possa se tornar, de 

fato, uma Norma. O processo de elaboração de uma Norma Brasileira se inicia quando 

qualquer pessoa, grupo de pessoas, ou entidades de qualquer natureza, que sejam membros da 

sociedade brasileira, manifesta, formalmente, a necessidade de se ter uma norma. Essa 

solicitação deve ser entregue à ABNT, e deve conter a justificativa para essa norma e, 

também, uma lista de empresas, entidades e indivíduos que têm interesse na elaboração e 

aplicação da mesma. Em seguida, o Comitê Brasileiro - ABNT/CB ou o Organismo de 

Normalização Setorial - ABNT/ONS analisa o tema e o inclui no seu Programa de 

Normalização Setorial - PNS. É estabelecida, então, uma Comissão de Estudos, da qual 

voluntários de diversos segmentos da sociedade têm participação, para elaborar um Projeto de 

Norma, o qual é submetido à Consulta Pública. Se já existir uma Comissão de Estudos, 

compatível com o escopo do tema solicitado, essa demanda é incorporada ao seu plano de 

trabalho. As sugestões resultantes dessa consulta são analisadas pela Comissão de Estudos e, 

posteriormente, o Projeto de Norma é aprovado e encaminhado à Gerência do Processo de 

Normalização da ABNT para sua homologação e publicação como Norma Brasileira (ABNT, 

2003).  

Dessa maneira, recomenda-se que a necessidade de se elaborar uma norma sobre a 

Gestão da Conservação voltada para a Qualidade seja comunicada à ABNT, para que ela 

estabeleça uma Comissão de Estudos, e, assim, o todo processo acima relatado tenha início. 

Ainda não existe uma aproximação e um envolvimento profissional dos urbanistas 

com o processo de certificação de Sistemas de Gestão. Isso pode se refletir no fato de no 

momento da certificação, a gestão de um sítio histórico ser avaliada por um profissional da 

administração de empresas e não por um profissional do urbanismo, como ocorre, atualmente, 

com a certificação de escritórios de arquitetura que colocam seus sistemas de gestão para 

serem avaliados quanto à Qualidade. Uma vez que existem poucos urbanistas envolvidos com 

o tema e com o processo de certificação (MAHFUZ, 2003). 

Recomenda-se então que sejam realizadas mais pesquisas relativas à conexão entre os 

campos de conhecimento da Administração de Empresas e o campo da Gestão da 

Conservação Urbana, no que diz respeitos aos aspectos relacionados à certificação, à 

normalização, e à gestão. 

Recomenda-se que a discussão sobre o conceito da Qualidade na gestão da 

Conservação de sítios históricos seja continuada através de pesquisas, as quais podem ter 
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como idéia inicial os temas listados abaixo, cujos resultados contribuiriam, sensivelmente, 

para a reestruturação da Proposta de Norma: 

 Analisar os principais componentes do sistema de gestão de áreas históricas, 

através de estudos comparativos de vários casos no Brasil, e em outros países, com 

o propósito de avaliar a eficácia dos sistemas de gestão; 

 Avaliar a percepção dos atores envolvidos quanto à implantação de sistemas de 

gestão da Conservação certificáveis. 

Devido ao fato da Proposta de Norma ter se concentrado em elaborar procedimentos 

de gestão da Conservação voltados para a Qualidade, recomenda-se, também, que sejam 

desenvolvidos estudos de mesma natureza sobre os aspectos técnicos e metodológicos 

relativos ao restauro de obras, cujos resultados complementariam e dariam suporte os estudos 

realizados durante esta Dissertação. 

Em função de uma das dificuldades expostas no item 6.2 deste trabalho, relativa à 

pouco numerosa bibliografia sobre estudos relativos à gestão da Conservação, bem como 

sobre estudos relativos à implantação de sistemas de gestão da Conservação em sítios 

históricos, recomenda-se que sejam elaborados estudos, de natureza sistemática e 

comparativa, dentro do mesmo campo conceitual, uma vez que, por um lado, eles não existem 

na atualidade, e, por outro, os resultados obtidos auxiliariam, enormemente, as pesquisas e os 

trabalhos relacionados à gestão do patrimônio cultural das sociedades. 

 

6.4 Considerações Finais 
 

Diante do que foi exposto e elaborado durante a elaboração desta pesquisa é possível 

concluir que a estrutura da Proposta de Norma parece estar correta. No entanto, seu escopo 

continua aberto a possíveis ampliações ou refutações, que possam surgir em função de 

estudos subseqüentes. 

Definitivamente, este trabalho não teve a intenção de esgotar a discussão sobre seu 

objeto de estudo, que foi a gestão da Conservação de sítios históricos, mas sim de contribuir 

para a produção de conhecimento nessa área, introduzindo o conceito da Qualidade nessa 

discussão, ampliando-a e tornando-a cada vez mais consistente.  
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Anexo A – Estrutura da NBR ISO 9001:2000 

 
ESTRUTURA DA NBR ISO 9001:2000 

4. Sistema de Gestão da Qualidade107 

4.1 Requisitos Gerais 

4.2 Requisitos de Documentação 

4.2.1 Generalidades 

4.2.2 Manual de Qualidade 

4.2.3 Controle de Documentos 

4.2.4 Controle de Registros 

5. Responsabilidades da Direção 

5.1 Comprometimento da Direção 

5.2 Foco no Cliente 

5.3 Política da Qualidade 

5.4 Planejamento 

5.4.1 Objetivos da Qualidade 

5.4.2 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade 

5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação 

5.5.1 Responsabilidade e Autoridade 

5.5.2 Representante da Direção 

5.5.3 Comunicação Interna 

5.6 Análise Crítica pela Direção 

5.6.1 Generalidades 

5.6.2 Entradas para Análise Crítica 

                                                 
107 Esta numeração corresponde à numeração existente na NTorma. 
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ESTRUTURA DA NBR ISO 9001:2000 

5.6.3 Saídas da Análise Crítica 

6. Gestão de Recursos 

6.1 Provisão de Recursos 

6.2 Recursos Humanos 

6.2.1 Generalidades 

6.2.2 Competência, Conscientização e Treinamento 

6.3 Infra-estrutura 

6.4 Ambiente de Trabalho 

Fonte: ABNT. NBR ISO 9001: Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos. Rio de Janeiro, 2000. 

 

 

 

 

 

(continuação) 
ESTRUTURA DA NBR ISO 9001:2000 

7. Realização do Produto 

7.1 Planejamento da Realização do Produto 

7.2 Processos Relacionados a Clientes 

7.2.1 Determinação de Requisitos Relacionados a Produto 

7.2.2 Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto 

7.2.3 Comunicação com o Cliente 

7.3 Projeto e Desenvolvimento 

7.3.1 Planejamento do Projeto e Desenvolvimento 

7.3.2 Entradas de Projeto e Desenvolvimento 

7.3.3 Saídas de Projeto e Desenvolvimento 

7.3.4 Análise Crítica de Projeto e Desenvolvimento 

7.3.5 Verificação de Projeto e Desenvolvimento 

7.3.6 Validação de Projeto e Desenvolvimento 

7.3.7 Controle de Alterações de Projeto e Desenvolvimento 

7.4 Aquisição 

7.4.1 Processo de Aquisição 

7.4.2 Informações de Aquisição 

7.4.3 Verificação do Produto Adquirido 

7.5 Produção e Fornecimento de Serviço 

7.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de Serviço 

7.5.2 Validação dos Processos de Produção e Fornecimento de Serviços 

7.5.3 Identificação e Rastreabilidade 

7.5.4 Propriedade do Cliente 

7.5.5 Preservação do Produto 
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ESTRUTURA DA NBR ISO 9001:2000 

7.6 Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento 

8. Medição, Análise e Melhoria 

8.1 Generalidades 

8.2 Medição e Monitoramento 

8.2.1 Satisfação dos Clientes 

8.2.2 Auditoria Interna 

8.2.3 Medição e Monitoramento de Processos 

8.2.4 Medição e Monitoramento de Produtos 

8.3 Controle de Produto Não-conforme 

8.4 Análise de Dados 

8.5 Melhorias 

8.5.1 Melhoria Contínua 

8.5.2 Ação Corretiva 

8.5.3 Ação Preventiva 

Fonte: ABNT. NBR ISO 9001: Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos. Rio de Janeiro, 2000. 

 
Anexo B - Lista das organizações responsáveis pelas Cartas Patrimoniais 

 
Sigla Nome da Organização 

 Escritório Internacional dos Museus (Sociedade das Nações) 

CIAM Congresso Internacional de Arquitetura Moderna 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

ICOMOS Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios 

OEA Organização dos Estados Americanos 

MEC Ministério da Educação e Cultura – Governo do Brasil 

IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

 Ministério da Instrução Pública – Governo da Itália 

UNEP Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

 Governo Dominicano 

 Conselho da Europa 

 Mil delegados de 25 países europeus (ministros, arquitetos, urbanistas, eleitos locais, 

funcionários, representantes de associações) presentes no Congresso do Patrimônio 

Arquitetônico Europeu, em Amsterdã, 1975 

 Arquitetos reunidos no Encontro Internacional dos Arquitetos, em Machu Picchu, 1977 

 Comitê Internacional de Jardins e Sítios Históricos 

 Assembléia Mundial dos Estados 

ONU Organização das Nações Unidas 
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ICCROM Centro Internacional para Estudo e Restauração do Patrimônio Cultural 

ICAHM Comitê Internacional de Gestão do Patrimônio Arqueológico 

 Representantes dos países do Cone Sul presentes no Encontro Regional do Cone Sul sobre 

autenticidade, em Brasília, 1995 

CICOP Centro Internacional pela Conservação do Patrimônio Arquitetônico 

 Conselho Andino de Ministros das Relações Exteriores 

FONTE: IPHAN. CARTAS PATRIMONIAIS. DISPONÍVEL EM: 

<HTTP://WWW.IPHAN.GOV.BR/LEGISLAC/CARTASPATRIMONIAIS/CARTASPATRIMONIAIS.HTM> ACESSO EM: 12 DEZ. 

2002. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ANEXO C - LISTA DAS CARTAS PATRIMONIAIS 

 
Nº Nome Ano 

01 Carta de Atenas (Sociedade das Nações) 1931 

02 Carta de Atenas (CIAM) 1933 

03 Recomendação de Nova Delhi 1956 

04 Recomendação de Paris 1962 

05 Carta de Veneza 1964 

06 Recomendação de Paris 1964 

07 Normas de Quito 1967 

08 Recomendações de Paris 1968 

09 Compromisso de Brasília 1970 

10 Compromisso de Salvador 1971 

11 Convenção de Paris 1972 

12 Carta do Restauro – Itália  1972 

13 Declaração de Estocolmo 1972 

14 Resolução de São Domingos 1974 

15 Declaração de Amsterdã 1975 

16 Manifesto de Amsterdã 1975 

17 Recomendação de Nairobi 1976 

18 Carta de Turismo Cultural 1976 

19 Carta de Machu Picchu 1977 

20 Carta de Burra 1980 

21 Carta de Florença 1981 

22 Declaração de Nairobi 1982 

23 Declaração de Tlaxcala/México 1982 
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Nº Nome Ano 

24 Declaração do México 1985 

25 Carta de Washington  1986 

26 Carta de Petrópolis 1987 

27 Carta de Cabo Frio 1989 

28 Recomendação de Paris 1989 

29 Declaração de São Paulo I 1989 

30 Carta de Lausanne 1990 

31 Carta do Rio 1992 

32 Conferência de Nara 1994 

33 Carta de Brasília 1995 

34 Recomendação nº R(95)9 1995 

35 Declaração de Sofia 1996 

36 Declaração de São Paulo II 1996 

37 Carta de Fortaleza 1997 

38 Documento do Mercosul 1997 

39 Decisão 460 1999 

Fonte: IPHAN. Cartas Patrimoniais. Disponível em: 

<http://www.iphan.gov.br/legislac/cartaspatrimoniais/cartaspatrimoniais.htm> Acesso em: 12 dez. 2002. 
 

 
ANEXO D - LISTA DAS CARTAS PATRIMONIAIS E SEUS TEMAS 

 
Nº Nome Tema 

01 Carta de Atenas (Sociedade das Nações) 

(1931) 

Princípios gerais e doutrinas concernentes aos monumentos 

de interesse histórico, artístico ou científico. 

02 Carta de Atenas (CIAM) (1933) Patrimônio histórico das cidades. 

03 Recomendação de Nova Delhi (1956) Conservação de bens móveis ou imóveis, que apresentem 

interesse do ponto de vista da arqueologia no sentido mais 

amplo. 

04 Recomendação de Paris (1962) Proteção da beleza e do caráter das paisagens e sítios. 

05 Carta de Veneza (1964) Conservação e restauração de monumentos e sítios. 

06 Recomendação de Paris (1964) Medidas destinadas a proibir e impedir a exportação, a 

importação e a transferência de propriedade ilícitas de bens 

culturais. 

07 Normas de Quito (1967) Conservação e utilização de monumentos e lugares de 

interesse histórico e artístico. 

08 Recomendações de Paris (1968) Conservação dos bens culturais ameaçados pela execução de 

obras públicas ou privadas. 

09 Compromisso de Brasília (1970) Defesa do patrimônio histórico e artístico brasileiro. 

10 Compromisso de Salvador (1971) Defesa do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e 

natural do Brasil. 
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Nº Nome Tema 

11 Convenção de Paris (1972) Proteção do patrimônio mundial, cultural e natural.  

12 Carta do Restauro – Itália (1972) Intervenções de restauração em obras de arte. 

13 Declaração de Estocolmo (1972) Declaração sobre o ambiente humano. 

14 Resolução de São Domingos (1974) Experiências de Conservação e restauração do patrimônio 

monumental dos períodos colonial e republicano. 

15 Declaração de Amsterdã (1975) Proteção do patrimônio europeu. 

16 Manifesto de Amsterdã (1975) Desenvolvimento do patrimônio cultural europeu. 

17 Recomendação de Nairobi (1976) Salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida 

contemporânea. 

18 Carta de Turismo Cultural (1976) Turismo contemporâneo e humanismo. 

19 Carta de Machu Picchu (1977) Revisão da Carta de Atenas de 1933. 

20 Carta de Burra (1980) Conservação, preservação, restauração e reconstrução dos 

bens culturais. 

Fonte: IPHAN. Cartas Patrimoniais. Disponível em: 

<http://www.iphan.gov.br/legislac/cartaspatrimoniais/cartaspatrimoniais.htm> Acesso em: 12 dez. 2002. 

 
(continuação) 

Nº Nome Tema 

21 Carta de Florença (1981) Proteção dos jardins históricos. 

22 Declaração de Nairobi (1982) Proteção Ambiental 

23 Declaração de Tlaxcala/México (1982) Conservação do patrimônio monumental. 

24 Declaração do México (1985) Políticas Culturais 

25 Carta de Washington (1986) Salvaguarda das cidades históricas. 

26 Carta de Petrópolis (1987) Preservação e Revitalização dos centros históricos. 

27 Carta de Cabo Frio (1989) Salvaguarda do patrimônio natural e cultural da América 

Latina. 

28 Recomendação de Paris (1989) Salvaguarda da cultura tradicional e popular. 

29 Declaração de São Paulo I (1989) Reflexão sobre Carta de Veneza. 

30 Carta de Lausanne (1990) Proteção e gestão do patrimônio arqueológico. 

31 Carta do Rio (1992) Meio Ambiente e Desenvolvimento 

32 Conferência de Nara (1994) A autenticidade em relação à Convenção do Patrimônio 

Mundial. 

33 Carta de Brasília (1995) Autenticidade 

34 Recomendação nº R(95) 9 (1995) Conservação Integrada das áreas de paisagens culturais como 

integrantes das políticas paisagísticas. 

35 Declaração de Sofia (1996) Patrimônio Cultural 

36 Declaração de São Paulo II (1996) Mudanças sociais e Patrimônio Cultural 
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Nº Nome Tema 

37 Carta de Fortaleza (1997) Patrimônio Imaterial; estratégias e formas de proteção. 

38 Documento do Mercosul (1997) Patrimônio Intangível 

39 Decisão 460 (1999) Proteção e recuperação de bens culturais do patrimônio 

arqueológico, histórico, etnológico, paleontológico e artístico 

da comunidade andina. 

Fonte: IPHAN. Cartas Patrimoniais. Disponível em: 

<http://www.iphan.gov.br/legislac/cartaspatrimoniais/cartaspatrimoniais.htm> Acesso em: 12 dez. 2002. 
 

 

 

 

 

 

 
Anexo E – Proposta de Norma 

 
Título: 

Proposta de Norma Certificável para a Gestão da Conservação de Sítios Históricos 

 

Nota 1 – Deste ponto deste capítulo até o seu final, as referências às Cartas Patrimoniais se darão por 

meio das suas iniciais: (V) Carta de Veneza – 1964; (R) Carta do Restauro – 1972; (CPM) Convenção 

sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural – 1972; (DA) Declaração de Amsterdã – 

1975; (MA) Manifesto de Amsterdã – 1975; (N) Carta de Nairobi – 1976; (B) Carta de Burra – 1980; (W) 

Carta de Washington – 1986, no entanto é preciso esclarecer, que todas elas estão contidas no livro 

“Cartas Patrimoniais”, publicado pelo IPHAN, em 1995. 

 

[1] Termos e Definições 

O objetivo desta seção da Norma é limitar a variedade de interpretações, fixando termos para que 

sirvam como referência e, assim, a convivência entre os dois campos de conhecimento que fundamentam 

esta Norma (o da Gestão da Qualidade e o da Gestão da Conservação) seja facilitada. 
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Serão apresentadas, a seguir, definições de alguns termos que vêm ganhando credibilidade e certo 

status dentro da “Abordagem da Conservação” e da gestão da Qualidade, que serão utilizados ao longo 

desta Norma: 

Conservação 

Conservação Integrada é uma abordagem da gestão e do planejamento das cidades e dos 

territórios, que adota uma perspectiva multi-referêncial (econômica, política, cultural, ambiental e físico-

espacial) e que (ZANCHETI, 2004): 

 Está centrada, mas não se limita, no aspecto físico-espacial de áreas urbanas consolidadas, 

socialmente reconhecidas como de valor cultural, e procura manter a sua integridade, 

autenticidade e continuidade para a presente e as futuras gerações; 

 Enfatiza a conservação dos aspectos físico-espaciais no interior do processo de 

desenvolvimento/transformação da cidade, ao mesmo tempo em que busca o desenvolvimento 

sustentável, por meio da transformação dos valores culturais em ativos que agregam valor em 

todas as dimensões do desenvolvimento (econômica, política, cultural, ambiental e físico-

espacial). 

Preservação 

É manter as características que apresentem uma significação cultural. É a manutenção do estado 

da substância de um bem e a desaceleração do processo pelo qual ele se degrada (B).  

Salvaguarda 

A salvaguarda das cidades históricas é composta por um conjunto de medidas que não 

necessariamente implicam em intervenção direta sobre a obra. São as medidas necessárias a sua proteção, 

a sua conservação e restauração, bem como a seu desenvolvimento coerente e sua adaptação harmoniosa 

à vida contemporânea (R; W). 

Restauração 

A Restauração é qualquer intervenção destinada a: restabelecer a substância de um bem em um 

estado anterior ao conhecido, e a mantê-lo em funcionamento, facilitando sua leitura e sua transmissão 

integral ao futuro. Seu objetivo é conservar e revelar os valores estéticos e históricos do monumento (B; 

R; V). 

Reconstrução 

É o restabelecimento, com o máximo de exatidão, através de testemunhos materiais e/ou 

documentais, de um estado anterior ao conhecido. Em outras palavras, é devolver a significação cultural 

ao conjunto de um bem quando ela for perdida. Ela se distingue de outras ações de Conservação pela 

introdução, na substância existente, de materiais diferentes, sejam novos ou antigos (B) 

Adaptação 

É o agenciamento de um bem a uma nova destinação sem a destruição de sua significação cultural 

(B).  
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Patrimônio Histórico 

É parte do que chamamos de Patrimônio Cultural, que pode ter natureza material ou imaterial, 

possui, reconhecidamente, valor histórico, cuja dimensão se ampliou a dimensões planetárias devido à 

acumulação contínua de uma diversidade de objetos que se congregam por seu passado comum, podendo 

ter outros valores patrimoniais, se destina ao usufruto de uma comunidade (CHOAY, 2001).  

Monumento Histórico 

Compreende a criação arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho 

de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. Estende-

se não só às grandes criações, mas também às obras modestas, que tenham adquirido, com o tempo, uma 

significação cultural (V).  

Sítio Histórico 

A natureza histórica de um sítio se refere ao interesse que tais assentamentos apresentarem como 

testemunhos de civilizações do passado e como documentos de cultura urbana, inclusive 

independentemente de seu intrínseco valor artístico ou formal, ou de seu aspecto peculiar enquanto 

ambiente, que podem enriquecer e ressaltar posteriormente seu valor, já que não só a arquitetura, mas 

também a estrutura urbanística, têm, por si mesmas, um significado e um valor (R).  

Autenticidade 

A autenticidade de um bem patrimonial, de uma maneira geral, se refere ao que é materialmente 

original, ou genuíno, ou ainda como este bem envelheceu e mudou ao longo do tempo. A autenticidade 

histórica geralmente se reflete nas fases significativas da construção e da utilização do bem patrimonial, 

em diferentes fases da sua linha histórica de tempo (FEILDEN e JOKILEHTO, 1993). 

Integridade 

Para a Conservação, a noção de integridade tem a ver com a relação existente entre as partes de 

um todo histórico, estrutural e funcional. O todo, nesta Norma, é o Sítio Histórico, que para ser 

conservado precisa ser considerado em sua totalidade, ou seja, a Ação de Conservação precisa respeitar 

sua integridade. “A condição de integridade, portanto, é uma questão de gestão e deve ser levada em 

consideração ao se definir o significado de um local e as estratégias para sua proteção e conservação” 

(ZANCHETI, 2002, p. 17). 

Valores a preservar 

“Os valores a preservar são o caráter histórico da cidade e o conjunto de elementos materiais e 

espirituais que expressam sua imagem, em particular (IPHAN, 1995, p. 324): 

a) a forma urbana definida pelo traçado e pelo parcelamento; 

b) as relações entre os diversos espaços urbanos, espaços construídos, espaços abertos e espaços 

verdes; 

c) a forma e o aspecto das edificações (interior e exterior) tais como são definidos por sua estrutura, 

volume, estilo, escala, materiais, cor e decoração; 

d) as relações da cidade com seu entorno natural ou criado pelo homem; 
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e) as diversas vocações da cidade, adquiridas ao longo de sua história. 

Sistemas de Gestão da Qualidade 

“Estrutura organizacional, procedimentos, processos e recursos necessários para implementar a 

Gestão da Qualidade” (PARENTE FILHO, 1991). 

Sistema de Gestão da Conservação 

Um Sistema de Gestão da Conservação opera por meio de três instrumentos: 

4. Plano de Gestão da Conservação; 

5. Procedimentos de Gestão da Conservação; 

6. Plano de Conservação. 

Ele se materializa através do Plano de Gestão da Conservação e se operacionaliza com a ajuda do 

Modelo de Gestão da Conservação. 

MODELO DE GESTÃO DA CONSERVAÇÃO 

Para que um sistema de gestão opere, é necessário que um Modelo de Gestão da Conservação seja 

adotado. Ele, não necessariamente, faz parte do sistema de gestão da Conservação existente no sitio 

histórico. Consiste numa abordagem de gestão que informa como ela se dará. Deve estar baseado nos 

requerimentos da Conservação Integrada e do Desenvolvimento Sustentável, que são: integração 

interinstitucional, integração intersetorial, multidisciplinaridade, responsabilidade compartilhada, 

democratização, descentralização, metodologia do planejamento integrado (PONTUAL, 2002). 

PLANO DE GESTÃO DA CONSERVAÇÃO DE SÍTIOS HISTÓRICOS 

O Plano de Gestão da Conservação é parte do sistema de gestão global de um sítio histórico. Ele 

consiste num “conjunto estruturado e lógico de procedimentos normativos e operativos que busca garantir 

a conservação de bens patrimoniais, dentro de um determinado quadro temporal referencial, mediante a 

mobilização de atores sociais e recursos econômicos” (FURTADO e ZANCHETI, 2003, p. 91). 

PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DA CONSERVAÇÃO 

Os Procedimentos de Gestão da Conservação são atividades inter-relacionadas e interativas da 

gestão da Conservação que estão submetidas a uma forma de administrar este processo, que se traduz em 

rotinas operacionais cotidianas, as quais são colocadas em prática pelos agentes envolvidos. No caso 

desta Proposta de Norma, estes procedimentos são embasados no conceito e nas experiências da Gestão 

da Qualidade já consagradas através das Normas NBR ISO 9001:2000, e NBR ISO 14001:1996 (ABNT, 

1996; ABNT, 2000). 

PLANO DE CONSERVAÇÃO 

O Plano de Conservação contém atividades operacionais de Conservação que, não 

necessariamente, fazem parte das atividades rotineiras da gestão, ou seja, podem fazer parte de projetos 

de Conservação eventuais e específicos. O Plano de Conservação descreve como a Unidade Gestora, 

através de pessoal especializado, deve colocar esses projetos em prática, que cuidados deve ter, em que 

princípios devem se basear, que métodos de conservação devem utilizar, etc. 
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Ação de Conservação 

Após a análise das Cartas Patrimoniais, pode-se concluir que, quando se deseja transmitir, para o 

futuro, objetos e valores de uma época, esse Patrimônio deve ser objeto de Ações de Conservação, que 

podem implicar, ou não, na intervenção direta sobre a obra.  

Clientes do Sítio Histórico 

Incluem visitantes, população residente, cidadãos da sociedade local, regional, nacional ou 

internacional e, também, os cidadãos das gerações futuras. 

Unidade Gestora 

Companhia, corporação, empresa ou instituição, ou parte ou combinação dessas, pública ou 

privada, sociedade anônima, limitada ou com outra forma estatutária, que tem funções e estrutura 

administrativa próprias, que gerencia a Conservação de um Sítio Histórico. Seu papel é conservar os 

recursos patrimoniais e servir ao interesse público, desde que não seja prejudicial ao sítio (ABNT, 1996; 

FEILDEN e JOKILEHTO, 1993). 

Coordenação Executiva 

Indivíduo ou grupo de indivíduos que tenha a responsabilidade executiva pela Unidade Gestora 

(ABNT, 1996). 

PROCEDIMENTO DOCUMENTADO 

Procedimento Documentado é o nome dado a documentos que detalham alguns procedimentos de 

Qualidade, mostrando como a Unidade Gestora executa suas atividades para obter a Qualidade desejada 

(MARANHÃO, 2001). 

Melhoria Contínua 

Processo de aprimoramento do Sistema de Gerenciamento de Modelos de Gestão da 

Conservação, que visa atingir melhorias no desempenho da Conservação, de acordo com a Política da 

Conservação da Unidade Gestora (ABNT, 1996). 

Auditoria do Sistema de Gestão da Conservação 

Processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e avaliar, de forma 

objetiva, evidências que determinem se o Sistema de Gestão da Conservação de uma Unidade Gestora 

está em conformidade com os critérios de auditoria do Sistema de Gestão da Conservação estabelecido 

pela Unidade Gestora, e para comunicar os resultados deste processo à administração da mesma (ABNT, 

1996). 

 

[2] Requisitos de Qualidade para Planos de Gestão da Conservação 

A operacionalização da gestão de um sítio histórico tem início com a elaboração do Plano de 

Gestão da Conservação. É recomendado que antes de propor algo ele investigue planos alternativos e sua 

aplicações junto com a avaliação de sua exeqüibilidade e custos de maneira que seja escolhida a 

alternativa menos prejudicial ao significado da herança do sítio histórico (FEILDEN e JOKILEHTO, 

1993).  
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A elaboração de um Plano de Gestão da Conservação possui três etapas básicas, (1) Identificação, 

(2) Implementação e (3) Avaliação e Replanejamento.  

[2.1] Etapa de Identificação 

[2.1.1] Reconhecimento do Sítio Histórico como Patrimônio 

Existem três maneiras de se reconhecer um sítio histórico como patrimônio; o reconhecimento individual, 

o reconhecimento coletivo, e o reconhecimento oficial.   

Se nenhum desses tipos de reconhecimento existe em um sítio, recomenda-se que os mesmos sejam 

estimulados, uma vez que quando eles passam a existir, o sítio e seus valores têm mais chances de serem 

transmitidos para o futuro, pois passam a ser objeto de ações de proteção e de Conservação, e finalmente, 

a sociedade apóia e se compromete com essas ações, o que legitima e facilita o trabalho dos planejadores 

e gestores de sítios históricos. 

Recomenda-se também que, após o reconhecimento do sitio histórico como patrimônio, tenha 

início o trabalho de descrição da delimitação do sítio histórico (DA; ARMANI, 2003), e, posteriormente, 

a redação e aprovação da lei que garante a situação da área como patrimônio. 

[2.1.2] Identificação dos Aspectos da Conservação 

Após o reconhecimento do sítio histórico como patrimônio, deve haver a identificação dos 

aspectos de Conservação presentes no sítio, ou seja, os aspectos autênticos que serão conservados através 

das Ações de Conservação. Essa tarefa deve ser realizada por meio de pesquisa histórica, inspeções e 

levantamentos, que devem ser feitos com intervalos regulares e por profissionais habilitados. Elas devem 

ter o propósito de avaliar a integridade do sítio, para, assim, ser possível tomar a decisão de preservá-lo 

ou não. É importante também assegurar que estas informações sejam sempre atualizadas, inclusive porque 

podem ser utilizadas na definição dos Objetivos da Conservação (ABNT, 1996; FEILDEN e 

JOKILEHTO, 1993; W). 

[2.1.3] Identificação dos Requisitos Legais e Outros Requisitos 

A Unidade Gestora deve identificar e ter acesso às leis existentes, inclusive regulamentos e outros 

requisitos por ela subscritos, aplicáveis aos aspectos da Conservação do sítio histórico, que possam 

concorrer para a salvaguarda e para a proteção de tal patrimônio, qualquer que seja sua origem.  

No caso das leis estarem defasadas, ou incompletas, é necessário que as autoridades responsáveis 

por elas, junto com a Unidade Gestora, promovam uma revisão das leis referentes à salvaguarda, e 

também das leis relativas ao planejamento físico territorial, ao urbanismo e à proteção do patrimônio 

cultural, de modo a coordenar e harmonizar suas disposições (ABNT, 1996; N; MA). 

[2.1.4] Elaboração da Política da Conservação 

A responsabilidade pela definição da Política de Conservação é do Conselho Gestor, que deve se 

preocupar em redigir uma Política da Conservação que (N): 

a) seja apropriada aos propósitos da Unidade Gestora e do sítio histórico, que esteja baseada na 

abordagem da Conservação, e que tenha a Gestão da Qualidade como instrumento operacional a 

fim de se planejar, implementar e manter um Sistema de Gestão da Conservação; 
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b) inclua o comprometimento com o atendimento aos requisitos dos clientes do sítio histórico, aos 

regulamentares, e aos da própria Unidade Gestora, e com a melhoria contínua da eficácia do 

Sistema de Gestão da Conservação; 

c) proponha um Sistema de Gestão da Conservação capaz de interromper um processo de 

decadência de um sítio histórico, e concomitantemente promova a melhoria das condições de 

conservação de seus aspectos físicos, garantindo a permanência dos valores patrimoniais e a 

integridade, tanto de sua estrutura como de suas relações, para que a sua presença (que une os 

aspectos estruturais, sua autenticidade, e sua imagem) possa melhorar a qualidade de vida e a 

auto-estima daqueles que usufruem do espaço histórico como morador, como visitante, ou 

mesmo indiretamente como habitante da região que considera importante a presença daquele sítio 

na sua vida, de maneira que esse conjunto de valores históricos possa ser usufruído pelas 

gerações futuras; 

d) proporcione uma estrutura para o estabelecimento e análise crítica dos Objetivos da Conservação; 

e) seja escrita em uma linguagem clara e simples para que todos os envolvidos sejam capazes de 

absorvê-la e de praticá-la durante o desenvolvimento de suas funções; 

f) seja amplamente divulgada, dentro e fora da Unidade Gestora, uma vez que ela interessa a todos 

os envolvidos no processo; 

g) tenha uma área de aplicação clara e identificável, e; 

h) seja analisada criticamente para que sua adequação seja mantida. 

 

[2.1.5] Objetivos da Conservação 

Existem alguns aspectos urbanos que devem ser considerados em qualquer conjunto de Objetivos 

da Conservação, em qualquer sítio histórico. São eles (FEILDEN e JOKILEHTO, 1993): 

 a preservação do tecido urbano histórico existente; 

 a consideração do sítio histórico como parte da dinâmica atual da cidade e não como um 

objeto estático de contemplação; 

 a conciliação das exigências da Conservação com os objetivos do Planejamento Urbano, ou 

seja, a consideração dos valores patrimoniais nas mesmas condições que os outros fatores 

envolvidos no Planejamento Urbano; 

 o controle das mudanças nos sistemas urbanos, através da compreensão de que os aspectos 

físicos, ou seja, as construções e as infra-estruturas urbanas, mudam com uma rapidez muito 

menor do que as atividades humanas, e que esse descompasso pode gerar conflitos 

associados a essa aparente obsolescência dos aspectos físicos mencionados.  

[2.1.6] Instrumentos de Planejamento do Plano de Gestão da Conservação 

Existem alguns tipos de instrumentos de Planejamento da Gestão da Conservação, bastante úteis 

em sua elaboração, a saber: 

a) Sistema de Gestão da Informação 
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i) Generalidades 

O ideal em um Sistema de Gestão da Conservação, é que todo o grupo de trabalho esteja 

utilizando a mesma informação. Para isso, o Sistema de Gestão da Informação deve ser interativo o 

suficiente para coletar, armazenar, atualizar, revisar, expandir, excluir e articular informações através de 

operações simples. Isso demanda um grande esforço de sistematização, capacidade de previsão e de 

simulação de possibilidades (ZANCHETI, 2002). 

A abrangência da documentação de um Sistema de Gestão da Conservação pode diferir de uma 

Unidade Gestora para outra, dependendo do seu tamanho, do tipo de atividade que executa, da 

complexidade dos processos e de suas interações; e, da competência do pessoal envolvido. 

No estabelecimento e na formatação desse sistema, o grupo de profissionais responsável por essa 

atividade deve considerar (MILET, 2002): 

 a disponibilidade de recursos (financeiros e humanos); 

 o estágio tecnológico da Unidade Gestora; 

 o tempo necessário para obtenção da informação; 

 a localização das informações; 

 o tipo de demanda das informações; 

 a prioridade das informações; 

 a natureza das informações; 

 a hierarquia das informações; 

 as rotinas administrativas, e; 

 a confiabilidade das informações. 

ii) Concepção 

O importante na concepção de um Sistema de Gestão da informação é que ele seja aderente aos 

requisitos desta Norma, e à cultura da Unidade Gestora. Dessa maneira, existem inúmeras maneiras de 

concebê-lo. Uma das possibilidades é concebê-lo segundo os seguintes níveis (MARANHÃO, 2001): 

 Nível Estratégico: Manual de Qualidade; 

 Nível Tático: Procedimentos Documentados; 

 Nível Operacional Normativo108: Instruções de trabalho; 

 Nível Operacional Comprobatório109: Registros. 

Qualquer Unidade Gestora processa, ou seja, envia e recebe, outros tipos de documentos, tais como: 

memorandos, ofícios, cartas, relatórios, planos, contratos, etc., os quais também devem ser considerados 

na concepção do Sistema de Gestão de Informações. 

                                                 
108 No nível operacional normativo estão os documentos que definem como as atividades serão 
executadas (MARANHÃO, 2001). 
109 No nível operacional comprobatório estão os documentos que registram os resultados da aplicação 
dos documentos normativos, ou seja, estes comprovam a qualidade praticada pela Unidade Gestora 
(MARANHÃO, 2001). 
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Por razões de segurança, deve existir pelo menos duas cópias guardadas em locais separados (sendo 

um dos locais à prova de fogo), para que, no evento de desastres, tais como, incêndios, inundações ou 

roubos, a cópia guardada possa ser uma ferramenta útil na recomposição do recurso patrimonial perdido 

ou danificado (FEILDEN e JOKILEHTO, 1993). 

b) Inventários dos Bens Patrimoniais 

O inventário deve ser constantemente atualizado. O objeto do inventário, que são os recursos 

patrimoniais, deve ser sistematicamente registrado. Para isso, podem ser usados quaisquer métodos, os 

quais podem incluir vários tipos de técnicas, desde o registro à mão, passando por fotos, até imagens 

processadas por computador, cada uma independentemente, ou em combinação, dependendo do caso. 

Esta escolha vai depender do tipo, das características dos recursos e da utilização dos registros (FEILDEN 

e JOKILEHTO, 1993).  

c) Análises e estudos detalhados 

Um Plano de Gestão da Conservação pode necessitar de análises e estudos detalhados de diversas 

naturezas. Esses estudos deveriam abranger, se possível, dados demográficos, e uma análise dos modos 

de vida e das relações sociais, os problemas fundiários, infraestrutura urbana, o estado do sistema viário, 

as redes de comunicação e as inter-relações recíprocas da zona protegida com as zonas circundadas (N). 

d) Lista dos Bens Patrimoniais Protegidos 

Essa lista é um documento analítico destinado a determinar os bens patrimoniais ou grupos deles 

a serem, rigorosamente, protegidos, conservados sob certas condições, ou, em circunstâncias 

absolutamente excepcionais e devidamente documentadas, e, finalmente, destruídos. A lista exerce seu 

papel de instrumento planejador da Gestão da Conservação sendo um guia no momento da elaboração da 

Política e dos Objetivos da Conservação, bem como quando permite às autoridades suspender qualquer 

obra incompatível com suas recomendações (N). 

[2.1.7] Ações de Conservação 

A Norma apresenta requisitos de Qualidade para as Ações de Conservação, tanto para as ações 

que interferem diretamente sobre a obra quanto para as que não interferem sobre a obra. São elas: 

a) Ações que agem diretamente sobre a obra: 

Restauração 

 Deve ter caráter excepcional (V);  

 Para que uma intervenção de restauração tenha início, é necessário que se tenha dados 

suficientes que testemunhem um estado anterior da substância do bem patrimonial (B);  

 Uma intervenção de restauração deve estar fundamentada no respeito ao material original e aos 

documentos autênticos, logo, deve terminar onde começa a hipótese (V; B); 

 Durante uma intervenção de restauração, o julgamento do valor dos elementos em questão, e a 

decisão quanto ao que pode ser eliminado, não devem depender do autor da intervenção, pois a 

exibição de uma outra etapa subjacente só se justifica em circunstâncias excepcionais, ou 
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quando o que se elimina é de pouco interesse, e o material revelado é de grande valor histórico, 

arqueológico, ou estético, e seu estado de conservação é considerado satisfatório (V); 

 Durante uma intervenção de restauração, deve haver tanto a reposição de elementos 

desmembrados, quanto a retirada de acréscimos (B); 

 Em uma intervenção de restauração, exige-se o respeito a todas as contribuições de todas as 

épocas (B); 

 Devido ao caráter delicado e de extrema responsabilidade que uma intervenção de restauração 

possui, sua operação deve ser de responsabilidade de uma empresa especializada, e executada 

sob orçamento e não sob empreitada (R); 

 As restaurações devem ser continuamente vigiadas e supervisionadas para que se tenha 

segurança sobre sua boa execução, para que se possa intervir imediatamente no caso em que se 

apresentarem fatos novos, e também, para evitar que desapareçam elementos antes ignorados 

ou eventualmente despercebidos nas investigações prévias. Antes de raspar uma camada de 

pintura, ou eliminar um eventual reboco, o responsável pelos trabalhos deve constatar a 

existência ou não de qualquer marca de decoração, tais como os grumos e coloridos originais 

das paredes e abóbadas (R); 

 O respeito e salvaguarda da autenticidade dos elementos construtivos deve sempre guiar e 

condicionar a escolha das operações. No caso de paredes em desaprumo, por exemplo, mesmo 

quando surgirem a necessidade de demolição e reconstrução, há que se examinar primeiro a 

possibilidade de corrigí-la sem substituir a construção original (R); 

 A substituição de paramentos murais deverá ocorrer somente quando for estritamente 

necessária. Ela deverá ser sempre distinguível dos elementos originais, diferenciando os 

materiais ou as superfícies de construção recente. É preferível realizar em toda sua extensão 

uma sinalização clara e persistente, que mostre os limites da intervenção (R); 

 No caso da consolidação de materiais, deverão ser utilizados métodos amplamente 

comprovados e que ofereçam garantias efetivas. Deverão ser tomadas todas as precauções para 

evitar o agravamento da situação; deverão ser postas em prática, todas as intervenções 

necessárias para eliminar as causas dos danos (R); 

 A realização do projeto para a restauração de uma obra arquitetônica deverá ser precedida de 

um exaustivo estudo sobre o monumento, elaborado de diversos pontos de vista (que 

estabeleçam a análise de sua posição no contexto territorial ou no tecido urbano, dos aspectos 

tipológicos, das elevações e qualidades formais, dos sistemas e caracteres construtivos, etc), 

relativos à obra original, assim como aos eventuais acréscimos ou modificações. Parte 

integrante desse estudo serão pesquisas bibliográficas, iconográficas e arquivísticas, etc., para 

obter todos os dados históricos possíveis. O projeto se baseará em uma completa observação 

gráfica e fotográfica, interpretada também sob o aspecto metrológico, dos traçados reguladores 
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e dos sistemas proporcionais e compreenderá um cuidadoso estudo específico para a 

verificação das condições de estabilidade (R); 

 Nas ações de Restauração, são proibidas as seguintes operações ou reintegrações (R): 

1 - aditamentos de estilo, inclusive em forma simplificada, mesmo quando existirem 

documentos gráficos ou plásticos que possam indicar como tenha sido ou como deva 

resultar o aspecto da obra acabada;  

2 - remoções ou demolições que apaguem a trajetória da obra através do tempo, a menos 

que se trate de alterações limitadas as quais debilitem ou alterem os valores históricos da 

obra, ou de aditamentos de estilo que a falsifiquem;  

3 - remoção, reconstrução ou traslado para locais diferentes dos originais, a menos que 

isso seja determinado por razões superiores de conservação;  

4 - alteração das condições de acesso ou ambientais em que chegou até os nossos dias a 

obra de arte, o conjunto monumental ou ambiental, o conjunto decorativo, o jardim, o 

parque, etc;  

5 - alteração ou eliminação das pátinas. 

 Nas ações de Restauração, admitem-se as seguintes operações ou reintegrações (R): 

1 - aditamentos de partes acessórias de função sustentante e reintegrações de pequenas 

partes verificadas historicamente, executadas, se for o caso, com clara determinação do 

contorno das reintegrações, ou com adoção de material diferenciado, embora harmônico, 

facilmente distinguível ao olhar, particularmente nos pontos de enlace com as partes 

antigas e, além disso, com marcas e datas onde for possível; 

2 - limpeza de pinturas e esculturas, que jamais deverá alcançar o estrato da cor, 

respeitados a pátina e eventuais vernizes antigos; para todas as outras categorias de obras, 

nunca deverá chegar à superfície nua da matéria de que são constituídas as obras;  

3 - anastilose documentada com segurança, recomposição de obras que se tiverem 

fragmentado, assentamento de obras parcialmente perdidas reconstruindo as lacunas de 

pouca identidade com técnica claramente distinguível ao olhar ou com zonas neutras 

aplicadas em nível diferente do das partes originais, ou deixando à vista o suporte original 

e, especialmente, jamais reintegrando zonas figurativas ou inserindo elementos 

determinantes da figuração da obra; 

4 - modificações ou inserções de caráter sustentante e de conservação da estrutura interna 

ou no substrato ou suporte, desde que, uma vez realizada a operação, na aparência da obra 

vista da superfície não resulte alteração nem cromática nem de matéria; 

5 - nova ambientação ou instalação da obra, quando já não existirem ou tiverem sido 

destruídas a ambientação ou instalação tradicionais, ou quando as condições de 

conservação exigirem sua transferência. 

Reconstrução 
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 Ações de Reconstrução devem ser colocadas em prática quando a sobrevivência da integridade de 

um bem está ameaçada depois de ter sido comprometida por desgastes ou modificações (B); 

 Não se deve reconstruir a maior parte da substância de um bem (B); 

 Deve-se reconhecer, quando examinadas de perto, as partes reconstruídas de um bem patrimonial 

(B); 

 A reconstrução não deve ser confundida com a Recriação, ou com a Reconstrução Hipotética, ambas 

não incluídas no âmbito desta Norma (B); 

 Os elementos de integração deverão ser sempre reconhecíveis e reduzir-se ao mínimo necessário para 

assegurar as condições de conservação do monumento e restabelecer a continuidade de suas formas 

(V); 

 A reconstrução não deve ser uma ação prioritária, ou seja, a opção por ela deve vir após a verificação 

da impossibilidade, por exemplo, de uma anastilose (V). 

Reparação 

Ações de Reparação são ações que implicam ações de Restauração e de Reconstrução (B). 

Adaptação 

 A ação de adaptação deve ser considerada, quando representar o único meio de conservar o bem, 

desde que não resulte incompatível com os interesses histórico-artísticos do mesmo. Deve ter o 

objetivo de assegurar a sobrevivência desses bens (R; B); 

 As obras de adaptação deverão ser limitadas ao mínimo, conservando as formas externas, evitando 

alterações sensíveis das características tipológicas, da organização estrutural e da seqüência dos 

espaços internos (R); 

 Quando, durante os trabalhos de adaptação, a desmontagem de elementos dotados de significação 

cultural não puder ser evitada, estes deverão ser conservados em lugar seguro, e mais tarde, devem ser 

restaurados (B). 

b) Ações que não agem diretamente sobre a obra: 

Preservação 

 A ação de Preservação deve ser utilizada nos casos em que há insuficiência de dados que permitam a 

realização de outra ação de Conservação (B); 

 Deve ocorrer quando a própria substância do bem, no estado em que se encontra, oferece testemunho 

de uma significação cultural específica (B). 

Conservação 

 A ação de Conservação deve ser tomada como um termo geral para a salvaguarda e proteção do 

patrimônio histórico, e como ação de prevenção de sua decadência (B); 

 A ação de Conservação deve respeitar elementos acrescidos, bem como evitar intervenções de 

renovação e de reconstituição (R); 

 A ação de Conservação implica em medidas de segurança e de manutenção (B); 
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 Deve contar com a utilização do conjunto de disciplinas capazes de contribuir para o estudo e a 

salvaguarda de um bem (B); 

 Deve utilizar, em princípio, técnicas tradicionais, mas pode, em certas circunstâncias, utilizar 

técnicas modernas, desde que estas tenham base científica (B); 

 Deve considerar o conjunto de indicadores de significação cultural do bem, nenhum devendo ser 

revestido de uma importância injustificada em detrimento dos demais (B); 

 A ação de Conservação deve ser utilizada na manutenção de um entorno visual apropriado, no plano 

das formas, da escala, das cores, das texturas, dos materiais, etc. (B); 

 Na ação de Conservação é proibida qualquer nova construção, demolição ou modificação que possa 

causar prejuízo ao entorno (B); 

 É proibida na Conservação, a introdução de elementos estranhos ao meio circundante, que 

prejudiquem a apreciação ou fruição do bem (B). 

c) Ações Operacionais 

Existem ainda as ações ditas operacionais, as quais podem estar presentes em qualquer 

uma das ações contidas nos dois grupos acima: 

Escavações 

 Devem ser tomadas todas as iniciativas para facilitar a compreensão do monumento trazido à luz, 

sem jamais deturpar seu significado (V); 

 Os trabalhos de escavação devem ser executados em conformidade com padrões científicos e com a 

"Recomendação Definidora dos Princípios Internacionais a serem aplicados em Matéria de 

Escavações Arqueológicas", adotada pela UNESCO em 1956 (V); 

 Deve-se proteger permanentemente os elementos arquitetônicos e objetos descobertos (V). 

Deslocamentos 

O deslocamento de todo monumento ou de parte dele não pode ser tolerado, exceto 

quando a salvaguarda do monumento o exigir ou quando razões de grande interesse nacional ou 

internacional o justificarem, pois o monumento é inseparável da história de que é testemunho e 

do meio em que se situa (V).  

É proibido o deslocamento de uma edificação ou de qualquer outra obra, integralmente 

ou em parte, a não ser que essa solução constitua o único meio de assegurar sua sobrevivência. 

Nesse caso, ela deverá ser restituída na medida em que novas circunstâncias a permitam (B). 

[2.1.8] Elaboração e Aprovação do Plano de Gestão da Conservação 

 Por ser um documento complexo e detalhado, o Plano de Gestão da Conservação de Sítios Históricos 

deve ser elaborado e aprovado por etapas que não devem ser executadas de forma simultânea. As etapas 

de elaboração e aprovação devem ser as seguintes (ARMANI, 2003): 

5) Construção do conceito: que envolve a Política e os Objetivos da Conservação; 



 

 

225

6) Estudos de exeqüibilidade: que envolvem todos os Projetos e Programas de 

Conservação; 

7) Desenho e custo detalhado: que contém o detalhamento das ações e atividades de 

Conservação utilizadas nos Projetos e Programas de Conservação, e; 

8) Aprovação fiscal e programação. 

[2.2] Etapa de Implementação 

Esta etapa contém atividades bastante complexas: (1) o desenrolar dos Projetos e Ações de 

Conservação, anteriormente planejados, (2) a utilização dos recursos, e (3) a produção dos resultados, por 

essa razão ela deve ser realizada sob condições controladas. Condições controladas devem incluir 

(ABNT, 2000): 

 a disponibilidade de informações que descrevam as características da Gestão da Conservação; 

 a disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário; 

 o uso de equipamento adequado; 

 a disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição; 

 a implementação de medição e monitoramento. Para isso, a Unidade Gestora deve estabelecer quais 

indicadores serão medidos, e como eles serão medidos, bem como a avaliação e o registro da validade 

dos resultados dessas medições.      

[2.3] Etapas de Avaliação e de Replanejamento 

 A etapa de avaliação e replanejamento deve contar com a participação de avaliadores externos. Esse 

processo é a chamada Auditoria Externa, cujos resultados devem ser registrados e levados em 

consideração na próxima etapa que é a do Replanejamento. 

 O Replanejamento inclui a revisão dos objetivos, da política, dos resultados, das ações empreendidas, 

das medições efetuadas, dos riscos e das perdas ocorridas. Tudo isso é levado em conta no momento em 

que se planeja uma nova etapa ou um novo Plano de Gestão da Conservação, tendo a vantagem da 

experiência vivida (ARMANI, 2003). 

 

[3] REQUISITOS DE QUALIDADE PARA PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DA CONSERVAÇÃO 

[3.1] Responsabilidades da Unidade Gestora 

[3.1.1] Responsabilidades da Coordenação Executiva 

Quando uma Unidade Gestora decide implementar um Sistema de Gestão da Conservação 

Certificável num sítio histórico, essa deve ser uma decisão estratégica, pois nenhum sítio histórico, 

necessariamente, precisa ser gerido por um sistema certificável para poder ter seu Patrimônio protegido. 

Ou seja, um Sistema de Gestão da Conservação fornece à Unidade Gestora, e ao sítio histórico, outros 

benefícios, e não só os que conservam o patrimônio, tais como: o estabelecimento dos procedimentos 

destinados à Gestão da Conservação do sítio histórico; a avaliação da eficácia dos mesmos; a obtenção da 

conformidade com eles; a possibilidade de mostrar isso a terceiros; o estabelecimento de um ciclo de 

melhoria contínua; e o aumento da satisfação do cliente do sítio histórico. Para que a implantação do 
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Sistema de Gestão da Conservação certificável seja um sucesso, é necessário que toda a Unidade Gestora 

esteja comprometida, sobretudo a Coordenação Executiva. Para isso, ela deve (ABNT, 2000): 

1) Comunicar a toda a Unidade Gestora a importância em atender aos requisitos dos clientes, 

aos regulamentares e aos seus; 

2) Estabelecer a Política, os Objetivos da Conservação e a estrutura organizacional; 

3) Conduzir as análises críticas das diversas atividades; e, 

4) Garantir a disponibilidade de recursos (humanos, financeiros e tecnológicos) necessários ao 

funcionamento do Sistema de Gestão da Conservação (ABNT, 1996).  

[3.1.2] Estrutura Organizacional 

Para que a Gestão da Conservação seja eficaz, a Unidade Gestora, através da Coordenação 

Executiva, deve assegurar que: 

5) seja estabelecida uma estrutura e uma hierarquia organizacional onde estarão 

presentes e locados seus grupos de trabalho; 

6) as competências, atribuições, funções, responsabilidades e autoridades sejam 

definidas e documentadas em todos os níveis da Unidade Gestora (ABNT, 2000; 

ABNT, 1996); 

7) seja criada e apoiada a Comissão Local, composta por um grupo de cidadãos 

residentes no sítio histórico. Ela deverá agir como guardiã do Patrimônio contido 

naquele sítio histórico e deverá possuir regimento próprio, representante eleito 

democraticamente e um orçamento. Este orçamento deve ser provido pelas 

autoridades públicas, tornando-a, inicialmente, capaz de fornecer à comunidade 

informações gerais sobre o andamento da gestão da Conservação do sítio histórico. 

Contudo, o interessante é que, aos poucos, ela seja capaz de auto-sustentar-se110, 

inclusive para assegurar independência nas suas opiniões e decisões (N); 

8) seja criado um Conselho Gestor composto por um conjunto equilibrado de forças 

originadas dos setores que, via de regra, compõem o conjunto de atores envolvidos, 

são eles: representantes das autoridades federais e estaduais, representantes das 

autoridades locais responsáveis pelo sítio histórico; setor privado, sociedade civil 

organizada. Este conselho deve ter, tanto o caráter deliberativo quanto o consultivo. 

Entre suas atribuições, pode estar a gestão de um Fundo de Conservação (CECI, 

2004). 

[3.1.3] Comunicação Interna e Externa 
                                                 
110 Essa sustentabilidade pode se dar através da autorização para levantar fundos com turistas, através 
de doações ou de fornecimento de produtos (alimentação, artesanato) e serviços (guias, passeios), para 
desenvolver o sítio e para incrementar a visita ao sítio histórico. Numa parceria de instrução e 
treinamento com a Unidade Gestora e as autoridades públicas, a Comissão Local deve atentar para a 
maneira como será feita a abordagem ao turista, para que não seja exagerada e abusiva, como já 
ocorre em alguns pontos turísticos, fato que pode, ao invés de atrair, afastar o visitante (N) 
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a) Comunicação Interna 

A comunicação interna é aquela que se dá dentro das instalações da Unidade Gestora. A Unidade 

Gestora deve estabelecer procedimentos que tornem a comunicação interna possível, acessível e eficaz. A 

Coordenação Executiva deve disponibilizar canais de comunicação rápidos e eficientes para os diversos 

grupos de trabalho, bem como deve estabelecer reuniões periódicas entre os grupos de trabalho, nas quais, 

entre outras coisas deve-se discutir sobre como fazer o trabalho de uma maneira cada vez melhor. Isso 

significa que estarão discutindo a melhoria contínua, além de estarem sempre atualizados com relação ao 

andamento dos trabalhos dos outros grupos (ABNT, 2001).  

b) Comunicação Externa 

A comunicação externa é a comunicação estabelecida entre a Unidade Gestora, os organismos de 

nível hierárquico superior e outros parceiros. Ela é de responsabilidade da Coordenação Executiva, e seus 

objetivos são (ABNT, 2000): 

5) aumentar a simpatia da sociedade com relação à Gestão da Conservação para que ela 

se interesse pelo assunto, compreenda a necessidade das intervenções e se torne uma 

das bases de apoio. Para isso, a sociedade deve estar baseada em informações 

objetivas e completas (DA); 

6) tornar a gestão da Conservação do sítio histórico, desde a elaboração dos projetos até 

as tomadas de decisão, um processo transparente, para que a população possa 

conhecer, discutir e apreciar os motivos das decisões e, assim, se tornar parte ativa 

dentro do processo (DA);  

7) estar sempre em contato com as atualizações do campo da Conservação do 

Patrimônio Cultural; 

8) Facilitar o acesso a documentos sobre o sítio e sobre sua gestão por parte dos 

pesquisadores (V). 

Esses objetivos serão alcançados através de ações, tais como: 

8) estabelecer e manter vínculos com instituições que produzam conhecimento no campo 

da Conservação do Patrimônio Cultural, a fim de trocar informações e formar 

profissionais que, no futuro, sejam capazes de manter em operação o Sistema de 

Gestão da Conservação implantado; 

9) estabelecer e apoiar canais e instrumentos de comunicação como rádios comunitárias, 

jornais locais, panfletos, cartilhas, etc. (DA);  

10) publicar os documentos produzidos pela Unidade Gestora que sejam de interesse 

público e mantê-los a disposição do público, e dos pesquisadores (V; DA; B); 

11) utilizar técnicas de pesquisa para conhecer a opinião dos grupos envolvidos nos 

planos de Conservação e considerar os resultados durante a gestão da Conservação 

(DA; N);  

12) utilizar uma linguagem clara e acessível nessa comunicação (DA);  
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13) estabelecer e apoiar a prática de realizar reuniões públicas, inclusive indicando e 

reservando um local para isso, nas quais serão feitas discussões, comunicadas as 

decisões, e realizadas sondagens quanto à opinião pública (N; DA); 

14) instaurar uma troca constante de informações e experiências e de idéias por todas as 

vias possíveis, inclusive entre governos locais (DA). 

[3.1.4] Análise Crítica pela Coordenação Executiva 

Seus requisitos são (ABNT, 2000): 

1) A Coordenação Executiva deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da Conservação, 

mantendo registros atualizados, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, 

adequação e eficácia; 

2) A análise crítica deve incluir a avaliação de oportunidades para melhoria e a necessidade de 

mudanças no Sistema de Gestão da Conservação, incluindo a Política da Conservação, e os 

Objetivos da Conservação; 

3) Esta análise deve ser comunicada aos grupos de trabalhos envolvidos.  

[3.1.5] Negociação 

A negociação deve ser contínua e permanente durante todo o processo de gestão da Conservação 

do sítio histórico. Ela é uma responsabilidade da Unidade Gestora, porém ela deve permear todos os 

setores responsáveis pela gestão do sítio. É importante salientar que seu êxito depende da disponibilidade 

logística e tecnológica da Unidade Gestora, bem como da capacitação dos atores responsáveis por esse 

procedimento (PONTUAL, 2002). 

[3.2] Gestão da Documentação 

[3.2.1] Manual da Qualidade da Gestão da Conservação 

O Manual da Qualidade da Gestão da Conservação é um documento de natureza normativa e 

estratégica que inclui documentos de natureza operacional. Ele deve se estruturar segundo os itens 

listados abaixo: 

1) Escopo do Sistema Gestão da Conservação, incluindo detalhes e justificativas para quaisquer 

exclusões; 

2) Descrição dos “Procedimentos Documentados” estabelecidos para o Sistema Gestão da 

Conservação, ou referência a eles. Procedimento Documentado é o nome dado a documentos que 

detalham alguns procedimentos de Qualidade, mostrando como a Unidade Gestora executa suas 

atividades para obter a Qualidade desejada. Essa Norma exige apenas quatro Procedimentos 

Documentados, a saber: (1) Controle de Documentos e Registros, (2) Auditorias, (3) Ação 

Corretiva e Ação Preventiva, (4) Casos de Emergência. Porém, podem ser elaborados quantos 

Procedimentos Documentados a Unidade Gestora achar necessário (MARANHÃO, 2001); 

3) Descrição da interação entre os processos do Sistema Gestão da Conservação, segundo cada um 

dos três instrumentos de gestão componentes do sistema (ABNT, 2000); 
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4) Catálogo ou instruções de trabalho que incluem métodos, técnicas, especificações, 

recomendações, e regulamentações, utilizadas pela Unidade Gestora durante a execução de suas 

atividades. São documentos de natureza normativa e tática, que detalham o quê, quem, quando, 

onde e como a Unidade Gestora opera para executar as Ações de Conservação. Este documento 

deve ser posto à disposição de todos os interessados, o que favoreceria a prática da restauração e 

da reabilitação (DA; MARANHÃO, 2001); 

5) Registros que são documentos de natureza comprobatória e que demonstram, por meio de 

informações e dados, a Qualidade praticada pela Unidade Gestora. Sua finalidade é obter o 

registro da Qualidade da Gestão da Conservação, obtida através das Ações de Conservação 

executadas pela Unidade Gestora, bem como obter os registros sobre educação patrimonial, 

treinamentos, habilidades e experiências ocorridas dentro do sítio histórico. Os registros devem 

estar organizados de maneira a possibilitar sua pronta recuperação (MARANHÃO, 2001); 

6) Estabelecimento e manutenção dos registros. 

[3.2.2] Controle de Documentos e Registros 

Deve existir um Procedimento Documentado que trate dos controles necessários para: 

identificação, aprovação, atualização, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e 

descarte dos documentos e registros (ABNT, 2000).   

[3.3] Gestão de Recursos 

[3.3.1] Gestão dos Recursos Financeiros 

Para fazer face aos custos, o Conselho Gestor deve ter a responsabilidade de gerenciar, em 

articulação com a Unidade Gestora, um Fundo de recursos financeiros para a realização da Conservação. 

Seus recursos podem ter, basicamente, duas origens: uma ajuda financeira que deve ser disponibilizada 

pelo Setor Público, que pode advir de diversas fontes: doações, incentivos fiscais, subsídios, fundos 

específicos (nacionais111 ou internacionais), empréstimos, etc.; ou a arrecadação, junto aos clientes do 

sítio histórico, através de produtos e serviços oferecidos pelo sítio. Além do que, devem ser aperfeiçoados 

tanto os sistemas de captação de recursos públicos e privados, quanto a utilização dos recursos já 

captados, otimizando a gerência dos mesmos (N; DA). 

Empréstimos e incentivos fiscais também poderão ser feitos diretamente a proprietários 

particulares, e a usuários que realizarem obras dentro dos padrões estabelecidos pelos Planos de 

Conservação. Eles devem acatar determinadas condições impostas pelo interesse coletivo, tais como 

garantia da integridade dos imóveis, possibilidade de visitação aos edifícios, acesso aos parques, jardins 

ou sítios, realização de fotografias, etc. Esses empréstimos e incentivos fiscais poderão ser concedidos, 

em caráter prioritário, a grupamentos de proprietários ou de usuários de habitações e estabelecimentos 

comerciais (N; DA). 

                                                 
111 A Unidade Gestora deve encorajar e apoiar a criação de fundos específicos nacionais tanto para a 
proteção de Sítios Históricos ameaçados por grandes obras públicas ou privadas e pela poluição, 
quanto para reparação dos danos causados por desastres naturais (N). 
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Para que recursos financeiros sejam utilizados em projetos de Conservação, sem risco, deve-se 

fazer com que: 

 a Política de Conservação tenha conceitos claros, e que tenha sido fruto de discussões dentro do 

Conselho Gestor; 

 haja um controle eficiente na execução das Ações de Conservação (FEILDEN e JOKILEHTO, 

1993). 

[3.3.2] Gestão dos Recursos Humanos 

a) Generalidades 

A responsabilidade de selecionar a equipe de trabalho da Unidade Gestora é da Coordenação 

Executiva. A composição profissional dessa equipe pode variar, dependendo das condições econômico-

financeiras do país e das características do próprio sítio histórico. No entanto, é importante que seus 

membros sejam capazes de estabelecer relações confortáveis com organismos nas esferas políticas 

superiores, para que estas possam oferecer suporte sem limitar a abrangência de suas ações (FEILDEN e 

JOKILEHTO, 1993).  

O papel desta equipe deve ser: 

 informar o público da importância do sítio histórico como um bem patrimonial; 

 aplicar as leis locais e nacionais, bem como as convenções internacionais com o 

discernimento necessário para avaliar o respeito a leis e costumes locais (quando estes 

entrarem em choque com os primeiros), cuidando para que não ocorra o colapso da 

cultura local, antes, durante, e depois da implementação da Ação de Conservação 

(FEILDEN e JOKILEHTO, 1993); 

 monitorar a implementação da Ação de Conservação e controlar a manutenção do 

sítio; e, 

 trabalhar pela conciliação de interesses entre os clientes do sítio histórico. 

b) Conscientização 

Com relação aos requisitos de Qualidade para a conscientização sobre a necessidade da 

Conservação, a Unidade Gestora deve: 

 estimular essa tomada de consciência, através da promoção da educação escolar, pós-escolar e 

universitária, uma vez que as vantagens não seriam apenas estéticas e culturais, mas também sociais e 

econômicas (N); 

 conquistar a adesão, estimular a participação e o comprometimento da sociedade através de uma 

comunicação externa eficiente (W); 

 assegurar que a equipe de trabalho da Unidade Gestora esteja consciente quanto à pertinência e à 

importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os Objetivos da Conservação, 

bem como quanto às conseqüências se houver a inobservância de determinados procedimentos 

(ABNT, 1996). 

c) Competência 
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A Unidade Gestora deve: 

 determinar e documentar as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que 

afetam a Qualidade da Gestão da Conservação; 

 exigir a formação especializada de todos os profissionais envolvidos (W). 

d)Treinamento 

São atribuições da Unidade Gestora: 

 estimular permuta internacional de conhecimentos e de experiências (DA); 

 promover educação patrimonial e treinamento para todos os envolvidos e interessados na Ação da 

Conservação (MA; N); 

 estabelecer e manter registros sobre educação patrimonial, treinamentos e experiências ocorridas 

dentro do sítio histórico (ABNT, 2000). 

e) Infra-estrutura e Ambiente de Trabalho 

A Unidade Gestora deve determinar, prover e manter tanto a infra-estrutura necessária, quanto as 

condições de trabalho necessárias para alcançar os Objetivos da Conservação presentes no Plano de 

Gestão da Conservação adotado pela Unidade Gestora. A infra-estrutura inclui, quando aplicável (ABNT, 

2000): 

 edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas; 

 equipamentos de processo (tanto materiais quanto softwares), e; 

 serviços de apoio (tais como transporte ou comunicação). 

[3.4] Monitoramento, Análise e Melhoria 

[3.4.1] Monitoramento e Controle 

Quando se fala em medir e monitorar um sistema de gestão, se fala em controlar as 

ações, atividades e tarefas, depois que elas são feitas, para que dados sejam colhidos, 

análises críticas sejam feitas e recomendações sejam realizadas. Essas recomendações 

fundamentam modificações, que, por sua vez, tornam possível a melhoria contínua.  

Essas medições devem ser feitas através de pontos de controle previamente estabelecidos pela 

Coordenação Executiva, os quais devem ser flexíveis, uma vez que estão dentro de um sistema de 

melhoria contínua. Nessas medições, dois pontos de controle são, particularmente, importantes: a 

satisfação do cliente, e a situação interna de funcionamento, que é medida através das auditorias internas. 

Contudo, é importante lembrar que cada um desses pontos de controle deve possuir desdobramentos, cujo 

número vai depender da complexidade do sistema do qual fazem parte (ABNT, 2000; R). 

a) Satisfação do Cliente 

A Unidade Gestora deve monitorar informações relativas à percepção dos seus clientes quanto ao 

atendimento aos seus requisitos. Para isso, ela deve determinar previamente os métodos para obtenção, e 

o uso dessas informações. 

b) Auditoria Interna 
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A responsabilidade de executar programas de auditoria interna é da Coordenação Executiva. Os 

critérios de auditoria, escopo, freqüência, métodos para execução, para relatar os resultados, e para 

manutenção dos registros, devem ser definidos e documentados. Um programa de auditoria deve ser 

planejado, levando em consideração a situação, a importância dos processos e áreas a serem auditadas, 

bem como os resultados de auditorias anteriores. A seleção dos auditores e a execução das auditorias 

devem assegurar objetividade e imparcialidade do processo. A Unidade Gestora deve executar auditorias 

internas a intervalos planejados, para determinar se o Sistema de Gestão da Conservação está de acordo 

com as disposições planejadas com os requisitos desta Norma e com os requisitos do Sistema de Gestão 

da Conservação estabelecidos pela Unidade Gestora, e se está mantido e implementado eficazmente. Nas 

situações em que a Unidade Gestora tenha recursos escassos, uma alternativa para que as auditorias sejam 

feitas é associar essas atividades a auditorias de outras instituições (ABNT, 2000).  

[3.4.2] Análise de Dados 

A análise de dados deve fornecer informações relativas a: 

 satisfação dos clientes dos sítios históricos;  

 conformidade com os requisitos da Gestão da Conservação;  

 características e tendências dos processos, incluindo oportunidades para ações preventivas (ABNT, 

2000). 

[3.4.3] Melhorias 

a) Melhoria Contínua 

A melhoria contínua só é possível quando uma cadeia de atividades é iniciada e se tem, como 

resultado, dados que possam ser alvo de análises críticas. Somente dessa maneira, aspectos não conformes 

com o sistema podem ser identificados e melhorados. Para que um sistema de gestão da Conservação 

baseado na Qualidade exista, é necessário que haja uma mecânica que opere também na busca da 

diminuição das falhas durante o processo de gestão, aumentando assim a satisfação do cliente, que deve 

ser o objetivo maior dos sistemas de gestão voltados para a Qualidade. 

b) Ações Corretiva e Preventiva 

A Ação Corretiva visa a correção de uma não conformidade, resultado de algum processo 

também não-conforme, que pode ter ocorrido por um fenômeno previsto ou não. Assim, na medida que 

ocorre uma não-conformidade, o que a Unidade Gestora deve fazer de imediato é (ABNT, 2000; 

ZANCHETI, 2002): 

 analisar criticamente essa não-conformidade, determinando suas causas; 

 analisar a maneira como ela foi resolvida; 

 avaliar a necessidade de se criar ações para evitar que esta não-conformidade volte a ocorrer, que são 

as chamadas Ações Preventivas; 

 definir essas ações, se elas  forem necessárias, através de um Procedimento Documentado; 

 implementar essas ações; 

 registrar e analisar criticamente o resultado dessas ações. 
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c) Manutenção 

A manutenção inclui toda a capacidade prática e técnica necessária para manter o sítio num 

padrão que permita o desfrute dos recursos culturais, sem prejuízos para ele. Uma estratégia de 

manutenção preventiva é parte essencial do Sistema de Gestão da Conservação num sítio histórico. Ela 

deve estar baseada num caminho multidisciplinar e num processo contínuo, e deve considerar os 

seguintes aspectos (FEILDEN e JOKILEHTO, 1993; V): 

 Desencorajamento da desordem: a limpeza e a harmonia de um ambiente inibem a desordem; 

 Descarte regular do resíduo sólido produzido no sítio histórico; 

 Instrução dos organizadores de eventos em sítio histórico sobre a importância desse ambiente e sobre 

a prevenção contra acidentes, além de orientação quanto à remoção dos equipamentos usados durante 

o evento e, finalmente, sobre o descarte do resíduo produzido, prevendo multas, se isso não ocorrer; 

 Orientação ao visitante de como deve ser seu comportamento naquele, ou em qualquer outro sítio 

histórico, através de avisos escritos bem sinalizados, ou de avisos verbais dos Guias Turísticos; 

 Inspeções periódicas nos monumentos e no mobiliário urbano, para que sejam feitos, se necessário, 

pinturas, reparos e consertos; 

 Implantação de um Programa de Monitoramento da Manutenção, para que sejam identificados 

problemas que se repetem e assim sejam criadas alternativas para diminuir sua freqüência, ou mesmo 

erradicá-los. Fato que vai se refletir positivamente nos custos da manutenção, uma vez que esse 

programa deve abranger, desde o controle do material para manutenção, até os custos de um problema 

ocorrido, o qual poderia ter sido evitado, pela manutenção eficiente e eficaz. Este controle ajudará 

também na diminuição da perda e do roubo de material. 

[3.5] Ameaças 

[3.5.1] Visitantes 

É preciso, primeiramente, esclarecer que o visitante é apenas um dos tipos de usuários que um 

sítio histórico pode vir a ter, ou seja, apenas um dos tipos de clientes dos sítios históricos, mas que precisa 

de uma atenção especial, uma vez que, dependendo do seu comportamento, ele tanto pode ser uma fonte 

de recursos e de possibilidades de divulgação das características do sítio histórico, como pode ser uma 

grande ameaça ao patrimônio daquele lugar. 

Dependendo desse comportamento, pode haver, inclusive, conflitos de interesse entre os outros 

tipos de clientes do sítio histórico, uma vez que seus objetivos podem ser diferentes. Porém, apesar de 

terem motivos diferentes para usufruir daquele local, que, reconhecidamente, tem características 

especiais, pelo menos um dos seus objetivos tem que ser o mesmo: usufruir o lugar sem causar danos ao 

patrimônio, para que as gerações futuras possam fazer o mesmo. 

O primeiro passo a ser dado pela Unidade Gestora, para que o visitante não se torne 

uma ameaça, é identificar e listar suas necessidades. 
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O segundo passo é traçar um Plano de Gestão da Conservação para o Sítio Histórico no qual, 

através da identificação dessas necessidades, devem ser definidos os serviços que serão oferecidos aos 

visitantes. 

O terceiro passo é discutir com a Comissão Local, com as autoridades locais e com os órgãos que 

tratam os turistas, os objetivos desses serviços e sua abrangência, para evitar conflitos. 

O quarto passo será procurar parcerias e a cooperação das autoridades públicas locais e do setor 

privado, a fim de oferecer os serviços com eficiência e eficácia, pois não é função da Unidade Gestora 

oferecê-los sozinha. No entanto, é função e interesse dela estabelecer um canal de comunicação 

permanente entre o visitante e ela, a fim de monitorar o oferecimento destes serviços para que possíveis 

problemas possam ser previstos e evitados, além de contribuir para a melhoria contínua do Sistema de 

Gestão da Conservação. Esse seria o quinto passo para evitar que o visitante seja uma ameaça ao 

patrimônio cultural presente no sítio histórico. 

[3.5.2] Elementos Desconfiguradores da Paisagem 

Os cartazes, a publicidade luminosa ou não, os letreiros comerciais, a sinalização das ruas, os 

cabos elétricos ou telefônicos, as antenas de televisão, o mobiliário urbano e o revestimento do solo 

devem ser estudados e controlados, para que se integrem harmoniosamente ao conjunto, sem 

desconfigurar as paisagens históricas do sítio. Quanto aos elementos dessa natureza que já existirem, 

deverão ser adotadas medidas adequadas para suprimí-los (N). 

[3.5.3] Vandalismo e Roubo 

O vandalismo e o roubo praticados em sítio histórico poderão ser mais facilmente controlados se 

ele dispuser de um Sistema de Gestão da Conservação que inclua a questão da gestão dos Visitantes (ver 

item 3.5.1desta Proposta de Norma). Portanto, a Unidade Gestora deve informar e conscientizar os 

visitantes, prover instrumentos como: avisos, câmeras de filmar, lixeiras, banheiros e áreas de descanso 

disponíveis, e em boas condições de uso, além de treinar uma equipe para que ela seja capaz de identificar 

e desestimular a ação de vândalos. 

Atos de vandalismo mais danosos, devem ser inibidos através da previsão de multas e de penas 

com caráter pedagógico. Já o roubo, deve ser prevenida através de medidas como: o controle do acesso ao 

sítio, proibição de veículos perto de pontos considerados sensíveis pela Unidade Gestora e utilização de 

sistemas anti-roubo. Mas, se mesmo assim parte do patrimônio for roubada, é imprescindível o 

envolvimento da força policial, tanto para que os criminosos arquem com as conseqüências e seus atos, 

como para servir como exemplo, e inibir que outras pessoas venham mais uma vez prejudicar o conteúdo 

patrimonial do sítio histórico (N). 

[3.5.4] Risco de Acidentes 

Existem basicamente duas naturezas de acidentes em sítios históricos: as catástrofes 

naturais, e os acidentes causados pelo homem. A Unidade Gestora deve estabelecer um 

Procedimento Documentado para Casos de Emergência, que trate da preparação e do 
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atendimento às emergências, pois assim estará tornando a ação mais eficaz e diminuindo suas 

conseqüências, uma vez que esse documento identificará os riscos potenciais, atenderá às 

situações de emergência, bem como prevenirá e mitigará os impactos que possam estar 

associados a eles. Após a ocorrência destes eventos, a Unidade Gestora deve analisar, revisar 

e testar esses procedimentos (ABNT, 1996; CECI, 2004).  

A Unidade Gestora também deve implementar um programa de fiscalização efetiva e regular 

das estruturas das edificações, das instalações elétricas, as quais devem ser substituídas, no máximo, a 

cada vinte anos de uso, e um programa de monitoramento da manutenção.  

No caso de incêndios, devem ser instalados, e anualmente verificados, sistemas de proteção ao 

fogo (que incluem extintores, sprinklers, portas corta-fogo e reservatórios de água, entre outros), e deve 

ser, terminantemente, proibido o fumo em áreas patrimoniais. Como sistemas de segurança, em geral, 

sempre têm suas limitações, principalmente dentro de áreas históricas, deve estar incluído nos 

“Procedimentos para Casos de Emergência”, o treinamento de toda a equipe para casos de prevenção e 

luta contra o fogo, prevendo o acesso duplicado às edificações, assegurando tanto o acesso de maquinário 

pesado quanto o suprimento de água (FEILDEN e JOKILEHTO, 1993; N). 

 

 

 

 
 

 
 
 

Anexo F – Lista da Legislação Relativa ao Sítio Histórico de Olinda 

 

 
Ano Legislação Conteúdo Órgão 

1968 Notificação n° 1004 de 19/04/68 Arquitetônico 

Acervo Urbanístico – 1,2 km² 

IPHAN 

 

1973 

Lei Municipal n° 3826 de 29/01/73 

Legislação Urbanística do Município 

de Olinda – Livro III 

Normas e parâmetros Urbanísticos com 

definição do que acervo 

P.M.O. 

(PLDI) 

 

 

 

Notificação n° 1.155 de 04/06/79 Cria o polígono de preservação com 10,4 km² e 

estabelece um zoneamento das áreas de 

preservação.  

IPHAN 
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Ano Legislação Conteúdo Órgão 

1979 Lei Municipal n° 4119 de 28/09/79 Cria o Sistema de Preservação; Conselho de 

Preservação; Fundo de Preservação; Fundação 

Centro de Preservação, e o Tombamento 

Municipal. 

P.M.O. 

Decreto Lei n° 018 de 03/03/80 Regulamenta o Sistema.  P.M.O. 

Decreto Lei n° 020 de 03/03/80 Regulamenta o Fundo de Preservação. P.M.O. 

Decreto Lei n° 022/80 Regulamenta o Tombamento Municipal. P.M.O. 

 

 

1980 

Lei Federal n° 6863 de 26/11/80 Dá a Olinda o título de Cidade Monumento 

Nacional. 

União 

Decreto Municipal n° 023 de 29/06/82 Dá a Olinda o título de Cidade Ecológica. P.M.O. 1982 

Título conferido pela UNESCO em 

14/12/82 

Dá a Olinda o título de Patrimônio Cultural da 

Humanidade. 

UNESCO

1983 Lei n° 4353 de 09/08/83 Proíbe estacionamento no Alto da Sé. P.M.O. 

1984 Decreto n° 018 de 08/04/84 Proíbe instalação de barracas. P.M.O. 

Lei n° 4521 de 12/02/85 Proíbe instalação de bares e restaurantes, casas 

noturnas e similares na Cidade Alta. 

P.M.O.  

 

 

1985 

Rerratificação da notificação n° 1.115 Aprovada pelo Conselho Consultivo do 

SPHAN em 18/11/85 e homologada em 

27/06/1986. Compatibiliza as normas e 

parâmetros estabelecidos pelas legislações 

municipal e federal. 

IPHAN 

 

1987 

Ação Inominada – Processo n° 09-

11/87 de 16/03/87 

Proíbe a circulação de veículos pesados (acima 

de 2 toneladas). 

5ª Vara 

da Justiça 

Federal 

Fonte: CECI. Plano de Gestão do Sistema de Conservação do Sítio Histórico de Olinda. Recife, 2002.  

Trabalho de conclusão do curso ITUC/BR-CECI. Disponível em: 

 <http://www.urbanconservation.org/planos-gestao.html > Acesso em 09 abr. 2004. 
(continuação) 

Ano Legislação Conteúdo Órgão 

1988 Constituição Federal  Art. 24; art. 30; art. 216. União 

1989 Lei Municipal n° 4695 de 01/10/89 Proíbe instalação de faculdades e similares no 

Centro Histórico de Olinda 

P.M.O. 

Lei Orgânica 03/04/90 Art. 166 – indica os bens materiais e imateriais; 

Art. 168 – estabelece os incentivos. 

P.M.O.  

1990 

Carta de Olinda 1° Encontro Pernambucano de Preservação 

Cultural 

FCPSHO 
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Ano Legislação Conteúdo Órgão 

Lei Municipal n° 4849 de 23/06/92 Legislação Urbanística que substitui o Livro III 

da Lei n° 3.826/73. Instituiu as Zonas Especiais 

de Proteção Cultural e Paisagística – ZEPC e as 

Zonas de Entorno do Sítio Histórico e os sítios 

isolados. 

P.M.O.  

 

1992 

Lei Municipal n° 4855 de 21/08/92 Lei do Carnaval. P.M.O. 

1995 Lei Municipal n° 4997 de 12/04/95 Reestrutura a Administração Pública Municipal. 

Autoriza a extinção da FCPSHO. 

P.M.O. 

Lei Municipal complementar n° 2 de 

17/11/97 

Plano Diretor de Olinda – Implementa a Lei 

Municipal n°4849 de 23/06/92 

P.M.O.  

1997 

Lei Municipal n° 5120/97 Institui o Conselho Municipal do Patrimônio 

Cultural. 

P.M.O. 

 

1999 

Lei Municipal n° 51191 de 23/07/99 Transforma a Secretaria de Patrimônio Cultural 

e Turismo em secretaria de patrimônio e 

Cultura. Perdas: áreas de turismo, controle 

urbano, projeto e obras. 

P.M.O. 

Lei n° 5275/2001 Regulamenta o art. 42, § 6 da Lei Orgânica do 

Município de Olinda e cria o Fundo de 

Patrimônio Cultural de Olinda; Lei do 

Incentivo. 

P.M.O. 

Lei n° 5290/2001 de 25/10/2001 Reforma administrativa da Prefeitura Municipal 

de Olinda, rubricada em julho de 2002. 

P.M.O. 

 

2001 

Lei n° 5306/2001 Regulamenta o carnaval. P.M.O. 

Fonte: CECI. Plano de Gestão do Sistema de Conservação do Sítio Histórico de Olinda. Recife, 2002. 

Trabalho de conclusão do curso ITUC/BR-CECI. Disponível em: 

<http://www.urbanconservation.org/planos-gestao.html > Acesso em 09 abr. 2004. 
 

 

 
 
 

Anexo G - Instrumentos Legais e Institucionais do Sítio Histórico do Bairro do Recife 

 

1. Legislação Internacional 

 

2. Cartas Patrimoniais 

 

3. Legislação Federal 
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Norma Interesse para Gestão 

Constituição de 1988  Estabelece princípios e diretrizes para questões relativas às cidades, ao 

patrimônio cultural e ao meio ambiente no Brasil; 

 Estabelece competências legislativas e funcionais entre os entes 

federados. 

Decreto Lei n° 25/37  Legislação aplicada pelo IPHAN para a realização de tombamentos de 

imóveis individuais no Bairro do Recife. 

Portaria n° 263 de 23/07/98  Tombamento do “Conjunto Arquitetônico, Urbano e paisagístico do 

Bairro do Recife”. 

Lei Federal n° 3924/64  Determina ação fiscalizadora do IPHAN e procedimentos em sítios 

arqueológicos. Instrumento de aplicabilidade imediata no caso do “Sítio 

Arqueológico Urbano do Bairro do Recife”. 

Lei do PRONAC (Rouanet)  Estabelece o Fundo Nacional de Cultura – FNC e o Mecenato, que são 

possíveis financiadores de projetos culturais para o bairro. 

Código Tributário Nacional  Regulamenta a contribuição de melhoria. 

Estatuto da Cidade  Regulamenta questões do Direito Urbanístico, estabelecendo 

instrumentos de gestão. 

Lei n° 9605/98  Lei de crimes ambientais. 

Fonte: CECI. O Sistema de Gestão Geral no Bairro do Recife. Recife, 2004. 

Trabalho de conclusão do curso ITUC/BR-CECI, não publicado. 
 

4. Legislação Estadual 
Norma Interesse para Gestão 

Lei n° 7970/1975  Estabelece os instrumentos de proteção do patrimônio histórico no 

âmbito estadual, regulamentando procedimentos de tombamento; 

 Legislação aplicada pela FUNDARPE para a realização de 

tombamentos de imóveis individuais no Bairro do Recife. 

Lei Estadual de Incentivo à 

Cultura 

 Estabelece formas de incentivo a projetos culturais. 

Fonte: CECI. O Sistema de Gestão Geral no Bairro do Recife. Recife, 2004. 

Trabalho de conclusão do curso ITUC/BR-CECI, não publicado. 
5. Legislação Municipal 

Norma Interesse para Gestão 

Lei Orgânica do Município do 

Recife LOMR/1990 

 Estabelece princípios e diretrizes para questões relativas ao turismo, ao 

urbanismo, ao patrimônio cultural e ao meio ambiente no Recife; 

 Estabelece que os instrumentos de proteção do patrimônio no Município são o 

Inventário, o Registro, a Vigilância, o Tombamento, a Desapropriação e outros. 

Lei n° 15.547/91 – Plano Diretor 

de Desenvolvimento da Cidade 

do Recife (PDCR) 

 Prevê sistema de planejamento e de informação da cidade; 

 Estabelece normas de preservação, proteção e recuperação do meio ambiente, 

paisagem urbana e patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade; 
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Norma Interesse para Gestão 

 Estabelece que entre as atividades de interesse urbano inerentes à função social 

da cidade e do bem estar coletivo está a preservação do patrimônio histórico, 

cultural ambiental e paisagístico e a revitalização de áreas não edificadas, sub-

utilizadas ou não, com a instalação de indutores de desenvolvimento; 

 Estabelece penalidades disciplinares para o não cumprimento de normas de 

regulação urbana; 

 Institui a outorga onerosa, o solo criado e a transferência do direito de construir.

Lei n° 15.840/93  Estabeleceu as Zonas Especiais de Turismo do Bairro do Recife. 

Lei n° 16.176/96 – Lei de Uso e 

Ocupação do Solo da Cidade do 

Recife (LUOS) 

 Estabeleceu o zoneamento da cidade do Recife; 

 Criou a Zona Especial de Patrimônio Histórico do Bairro do Recife (ZEPH-09); 

 Estabelece que a ZEPH-09 será uma área de urbanização e utilização limitada 

quanto aos coeficientes de aproveitamento e controle urbanístico; 

 Criou um Programa de Reestruturação e Renovação Urbana, que contém o 

Projeto de Revitalização de Centros Históricos e Zonas de Preservação de Sítios 

e Monumentos Históricos e o Projeto de Renovação do Centro Expandido. 

Lei n° 16.243/96 – Código de 

Meio Ambiente e do Equilíbrio 

Ecológico da Cidade do Recife 

 Estabelece a Política do Meio Ambiente da Cidade do Recife e consolida a sua 

legislação ambiental. 

Lei n° 16284/97  Cria os Imóveis Especiais de Preservação (IEP). 

Lei n° 16.289/97  Cria as Zonas Especiais de Patrimônio Histórico (ZEPH). 

Plano Diretor de Turismo  Normatiza as questões do turismo na cidade do Recife. 

Lei n° 16.290/97  Regulamenta a ZEPH–09, que trata do Bairro do Recife, institucionalizando o 

Plano de Revitalização; 

 Institucionaliza a figura do “Órgão Gestor”, atribuindo-lhe funções; 

 Cria o Fundo de Revitalização do Bairro do Recife. 

Lei n° 16.552/2000  Modifica o Fundo de Revitalização do Bairro do Recife, mudando a composição 

do Conselho Gestor, e as receitas a ele destinadas. 

Código do Meio Ambiente e do 

Equilíbrio Ecológico 

 Trata de assuntos relativos ao equilíbrio ecológico e à preservação do meio 

ambiente. 

Fonte: CECI. O Sistema de Gestão Geral no Bairro do Recife. Recife, 2004.  

Trabalho de conclusão do curso ITUC/BR-CECI, não publicado. 
 

Anexo H - Lista dos Atores Envolvidos na Gestão Atual do Bairro do Recife 
ATORES  ATRIBUIÇÕES 

ÂMBITO FEDERAL 

CAPITANIA DOS PORTOS – MINISTÉRIO DA MARINHA  

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional 

Possui imóveis tombados na área e é responsável pelo 
tombamento do conjunto urbano, paisagístico e arquitetônico. 
Participa das decisões nas negociações inerentes ao patrimônio 
histórico do Bairro. É detentor de importantes informações, 
como as bases do Inventário Nacional do Patrimônio Cultural 
realizado no Bairro. 
Repassa orientações técnicas, aprecia projetos e fiscaliza as 
intervenções em bens públicos e privados. 

IBAMA – Instituto Brasileiro de Preservação do Atua em ações relativas ao patrimônio ambiental. 
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ATORES  ATRIBUIÇÕES 

Meio Ambiente 
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco/ 
Departamento de Oceanografia e Centro de 
Tecnologia e Geociências da Escola de Engenharia 

Elaboram estudos para minimizar os danos e impactos ao 
patrimônio natural e edificado. 

Ministério Público Federal Possui responsabilidade legal pela defesa e fiscalização das 
questões relativas ao patrimônio cultural e meio ambiente no 
âmbito federal. Tem uma atuação marcante no que diz respeito 
aos imóveis de risco e a salvaguarda do patrimônio arqueológico 
situado no Bairro do Recife. 

Ministério da Cultura  
Tribunal Regional Federal (TRF) e Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) 

Possuem sede no Bairro do Recife. 

Âmbito Estadual  
Ministério Público de Pernambuco Possui responsabilidade legal pela defesa e fiscalização das 

questões relativas ao patrimônio cultural e meio ambiente. Tem 
pouca atuação no Bairro do Recife. 

Polícia Militar de Pernambuco / Corpo de Bombeiros 
de Pernambuco 
 

Atuam preservando a ordem pública e a segurança. 

FUNDARPE – Fundação do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Pernambuco / Secretaria de Educação e 
Cultura 

Realiza a política cultural do estado. Possui dois imóveis 
tombados na área e participa da decisão nas negociações 
inerentes ao patrimônio histórico do bairro. 

COMPESA – Companhia Pernambucana de 
Saneamento 

Exerce a política estadual de água e esgoto. 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Esportes 

Administra o Porto do Recife. 

SECTMA - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente 

Esta secretaria, juntamente com a Secretaria de Planejamento, 
articula as ações do Estado no Bairro, onde se destacam aquelas 
ligadas ao Porto Digital e ao PRODETUR / NE. 

Secretaria de Cultura Exerce a política cultural do estado de Pernambuco. 
EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos 

Gerencia o sistema de transporte público de passageiros da 
Região Metropolitana  

CODECIPE - Coordenadoria de Defesa Civil de 
Pernambuco 

 

CONDEPE / FIDEM -Agência Estadual de 
Planejamento e Pesquisas de Pernambuco 

 

CELPE / Grupo IBERDOLA Companhia energética do estado de Pernambuco. 
CPRH - Companhia Pernambucana de Controle dos 
Recursos Hídricos e Ambientais 

 

Empetur - Empresa Pernambucana de Turismo  

DETRAN - Departamento de Trânsito  

Âmbito Municipal - Prefeitura da Cidade do Recife  
ERBR - Escritório de Revitalização do Bairro do 
Recife 

Ligado à URB (Empresa de Urbanização do Recife), o Escritório 
de Revitalização do Bairro do Recife está instalado no próprio 
bairro. É um Grupo de Trabalho que não tem suas atribuições 
definidas por lei, estando à mercê da orientação política em 
vigor. 

Fonte: CECI. O Sistema de Gestão Geral no Bairro do Recife. Recife, 2004.  

Trabalho de conclusão do curso ITUC/BR-CECI, não publicado. 

(continuação) 
ATORES  ATRIBUIÇÕES 

Secretarias da Administração direta: 
 Comunicação Social Produz e coordena canais próprios de comunicação da Prefeitura com os 

moradores da cidade. 
 Educação Oferta a educação infantil em creches, pré - escolas e no ensino fundamental; 

promove cursos de qualificação profissional e realiza programas de ações 
culturais, entre outros. 
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ATORES  ATRIBUIÇÕES 

 Planejamento, Urbanismo e 
Meio Ambiente 

Articula a integração entre as demais secretarias e órgãos municipais para a 
implementação e o cumprimento das ações estabelecidas pela Prefeitura. São 
atribuições dessa secretaria: acompanhar as ações do governo, elaborar 
orçamento, planejar intervenções urbanísticas e ambientais. É também 
responsável pela política habitacional e pela defesa civil na cidade do Recife. 

 Serviços Públicos Responsável pela infra - estrutura urbana da cidade e pela administração do 
edifício - sede da prefeitura do Recife. O comando da Guarda Municipal do 
Recife também pertence à sua estrutura. 

 Turismo e Esportes Responsável pela gestão do turismo na cidade do Recife, pela divulgação dos 
eventos turísticos e pela captação de eventos junto ao Recife Convention 
Bureau. 

 Cultura Sua tarefa é definir e implementar políticas e ações culturais, assim como 
preservar os bens culturais pertencentes ao patrimônio histórico e cultural 
recifense. Dessa forma, a Secretaria de Cultura deve valorizar e preservar a 
cultura como forma de expressão viva e dinâmica inerente ao povo. 

 Política de Assistência Social  

 Saúde  

 Desenvolvimento Econômico  

 Administração   

 Finanças  

Órgãos da Administração Indireta da Prefeitura da Cidade do Recife 

 CODECIR – Comissão de 
Defesa Civil do Recife 

 

 CSURB – Companhia de 
Serviços Urbanos do Recife 

É responsável pela promoção e manutenção da revitalização do chamado Centro 
Expandido do Recife - da Av. Agamenon Magalhães ao Marco Zero. 

 CTTU – Companhia de 
Trânsito e Transportes Urbanos 

Responsável pelas atividades relativas à gestão, operação e fiscalização da 
circulação de veículos e do transporte público de passageiros no Recife. 
 
 
 
 
 
 

 EMLURB – Empresa de 
Manutenção e Limpeza Urbana  

Tem como objetivo geral a prestação dos serviços  públicos de conservação do 
sistema viário e das áreas verdes, bem como a implementação e manutenção da 
rede de drenagem, iluminação pública, pavimentação, limpeza urbana e 
necrópoles do Recife. 

 EMPREL – Empresa 
Municipal de Informática 

Gerencia os sistemas de informação da administração municipal. Faz parte da 
estrutura da SEPLAN. 

 FCCR – Fundação de Cultura 
Cidade do Recife 

Responsável pela operacionalização dos grandes eventos e pelo calendário 
cultural da cidade. 

 Guarda Municipal do Recife Responsável pela Segurança pública na área. 

 URB – Empresa de 
Urbanização do Recife 

Responsável pela elaboração de projetos urbanos e planos de urbanização 
específicos, execução de obras, captação de recursos, entre outros. 

Fonte: CECI. O Sistema de Gestão Geral no Bairro do Recife. Recife, 2004. 

Trabalho de conclusão do curso ITUC/BR-CECI, não publicado. 

 

 

 

(continuação) 



 

 

242

ATORES  ATRIBUIÇÕES 

Sociedade Civil 

Instituições de ensino 

Promotores de eventos / Turismo 
Porto Digital Criado como uma organização social (OS), o Porto Digital tem 

sido um dos principais atores da área. Objetiva transformar o 
bairro no maior pólo tecnológico digital do NE. Sua atuação está 
baseada na atração de novos investimentos, na disponibilização 
de espaços físicos e na infra-estrutura de alta qualidade. Como 
conseqüência, pode-se destacar a recuperação de algumas 
edificações e a melhoria de parte da 
infra - estrutura existente. 

Porto do Recife S.A. Responsável pela administração da área portuária. Ocupa 
aproximadamente 50% da área da ilha, sendo um ator 
importantíssimo para sua revitalização. Está em fase de 
modernização, o que implicará em grandes mudanças na 
paisagem do Bairro. 

Associações de empresários (bares, restaurantes, 
hotéis, construção civil, comerciantes) 

 

Comunidade do Bairro do Pilar  

Proprietários de imóveis em geral  
Alfândega Empreendimentos e Participações Ltda.  Responsável por um grande empreendimento na área do Cais da 

Alfândega. 
Indústrias (Pilar, Bundge, Moinhos Recife)  
Entidades de Classe (CREA, IAB, CDL)  

Sindicatos  

Santa Casa de Misericórdia  Proprietária de 15 % dos imóveis da área. 
Serviços – escritórios, representações, informática.  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / BNB / BANCO DO 

BRASIL 

 

BANDEPE - Banco de Desenvolvimento do Estado 
de Pernambuco  

 

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento  

BIRD - Banco Mundial   

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social 

 

Fundação Roberto Marinho  

Outras Organizações Sociais  

Ministério das Cidades; Frente Atlântica; Poder 
Legislativo;Instituições de ensino; Turistas; 
Promotores culturais; População de rua; ambulantes e 
“flanelinhas”; Moradores do bairro; SEBRAE 

 

Fonte: CECI. O Sistema de Gestão Geral no Bairro do Recife. Recife, 2004. 

Trabalho de conclusão do curso ITUC/BR-CECI, não publicado. 
 

 

 

 

 

Anexo I – Lista de Problemas de Articulação na Gestão do Sítio Histórico do 

Bairro do Recife 
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- Falta de enfoque paisagístico no Plano de Revitalização e na gestão; 

- Alteração dos jardins históricos; 

- Limpeza urbana ineficiente; 

- Falta de segurança pública; 

- Contaminação dos rios e do porto, o que desfavorece os esforços de revitalização do bairro; 

- Falta de preocupação com as visadas dos rios e do mar; 

- Falta de preocupação com o pedestre (deficiências na sinalização semafórica, nas faixas de 

segurança, na acessibilidade de portadores de necessidades especiais, entre outros); 

- Sinalização turística insuficiente; 

- Criarão novas demandas urbanas, sobretudo quanto à necessidade de estacionamento, devido 

à instalação de novas empresas através do Porto Digital e outras; 

- Sub-utilização do Terminal Marítimo para o uso turístico. Atualmente, os turistas que 

chegam ao aeroporto do Recife buscam atrações e estadia no litoral sul do Recife - Boa 

Viagem, Porto de Galinhas, etc. 

 

 


